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Vragen over Eenzaamheid  
 
Wat doen lokale organisaties in de aanpak eenzaamheid? Om hier een goed beeld van te krijgen, 

zijn aan een aantal organisaties dezelfde vragen gesteld: 

1. wat ziet u/uw organisatie aan eenzaamheid?  

2. wat doet u/uw organisatie hier zelf al aan?  

3. Wat gaat u nog doen? 

4. Wat is er naar uw mening nodig? 

5. Wat moet de gemeente doen/wat is uw advies? 

6. Bent u/is uw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie ‘Eén tegen 

eenzaamheid’?  

 

Leeswijzer  

Aan dezelfde organisaties die zijn bevraagd op activiteiten die worden uitgevoerd om 

eenzaamheid te voorkomen, zijn de zes vragen voorgelegd. Er is een selectie gemaakt van 

organisaties die hier vanuit de gemeente een opdracht in hebben of waarvan bekend is dat ze 

zich inzetten tegen/of kennis hebben van eenzaamheid. Deze vragenlijst is niet compleet, het is 

een dynamisch overzicht en kan continue aangevuld worden.    

 

Bibliotheek West-Brabant  
Doelgroep: alle inwoners van Steenbergen – jong & oud 

 

Vraag 1: wat ziet u/uw organisatie aan eenzaamheid?  

Er wordt door de bibliotheek wel degelijk eenzaamheid gesignaleerd. Vooral onder de oudere 

inwoners. Tijdens de lockdown is de dienstverlening van de bieb doorgezet via de uitleendienst. 

Bij het thuis brengen van de boeken bij ouderen bleek dat de behoefte aan een praatje groot 

was. Eenzaamheid onder jongeren is lastiger te signaleren. Het is de verwachting van de 

bibliotheek dat het jongerenwerk dit beter in beeld krijgt/heeft.  

 

Vraag 2: wat doet u/uw organisatie hier zelf al aan?  

Wij zien het als onze kernopdracht om steeds meer ruimte te maken voor educatie en 

programmering en we spannen ons in om alle Steenbergenaren, met speciale aandacht voor 

kwetsbare groepen, de gelegenheid te bieden (actief) deel te nemen aan de kennis- en 

informatiesamenleving van de 21ste eeuw.  

Voor degenen die al zelfredzaam zijn (behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing om actief en 

kritisch deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving). Maar zeker ook voor hen die nog 

zelfredzaam moeten worden (hulpvragen op het gebied van basisvaardigheden, m.n. lezen, taal 

en digivaardigheden, om actiever deel te kunnen gaan nemen aan de samenleving). 

 

Wij werken vanzelfsprekend samen met het sociaal domein en Taal Steenbergen, waar we met 

ons aanbod ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid. We zijn er voor 

iedereen; om de krant of een tijdschrift te komen lezen, te komen lenen, gebruik te maken van 

een werkplek of door deel te nemen aan een activiteit. Ons aanbod is laagdrempelig: je hoeft je 

vaak niet van tevoren op te geven, het aanbod is gratis toegankelijk, de omgeving is neutraal, we 

zetten vooral in op basisvaardigheden. 

 

Vraag 4 en 5: Wat is er naar uw mening nodig? En wat moet de gemeente doen/wat is uw advies? 

Om hier apart bij te benoemen is de samenwerking met de GGZWNB: iedere woensdagmiddag 

organiseren zij een koffie-inloop in de bibliotheek, er ontstaan nieuwe contacten en het is 
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mogelijk om het sociale netwerk van de deelnemers uit te breiden. Dit is gestopt en wordt door 

de doelgroep zeer gemist. 

De Ontmoetingswinkel  
Doelgroep: alle inwoners van Steenbergen – jong & oud 

 

Vraag 1: Wat ziet u aan eenzaamheid? 

Hier zien we vooral sociale eenzaamheid onder mensen die door hun financiën in de problemen 

zijn gekomen. Ook zien we een grote(-re) groep sociaal eenzame inwoners met psychische 

problemen. Voor die doelgroep is het onbegrijpelijk dat mensen naar Bergen op Zoom moeten 

rijden. Helaas is er in de winkel geen mogelijkheid om even apart te zitten als er grotere 

psychische problemen zijn. Dat kan niet aan de tafel. Er zijn echter ook mensen die niet naar 

professionele ondersteuning willen. Ervaring is dat ze slecht bereikbaar zijn vanwege de beperkte 

openingstijden. Let wel, mensen met psychische problemen slapen in de ochtend nog! En 

mensen weten weinig van Memo af. 

 

Als voorbeeld van emotionele eenzaamheid  wordt aangeven dat er recent geworden 

alleenstaanden elkaar ontmoet hebben. Deze mensen trekken nu samen op, koken samen enz. 

De ontmoetingswinkel heeft voor het contact gezorgd. 

 

In de kaartclub zijn 2 mensen overleden, iemand is verlaten door vriendin, in een huwelijk/ relatie 

eenzaam omdat partner ziek is, mantelzorgers die zich eenzaam voelen, dement, partner wil/kan 

niet mee.  

 

Vraag 2: Wat doet de ontmoetingswinkel hier aan? 

We bieden een luisterend oor en een gratis! bakje koffie. Iedereen kan zo binnen lopen. Mensen 

kunnen hun verhaal kwijt. Indien nodig wordt er doorverwezen. Er zijn diverse contacten met 

bijvoorbeeld WijZijn Steenbergen (AMW, welzijnswerk) of Memo. Maar ook zijn er contacten met 

de winkeliersvereniging, de Plusbus enz. De samenwerking wordt actief gezocht.  

 

Vraag 3: Wat gaat u hier nog aan doen, toekomstplannen? 

De ontmoetingswinkel heeft eerder een netwerkmiddag georganiseerd en is vanwege het grote 

succes van dit te herhalen. Partijen zoals Memo, Traverse, wijkzusters, thuiszorg en voedselbank 

sluiten aan.  Complimenten zijn ontvangen vanuit de huisartsen Molenweg die de volgende keer 

ook graag aansluiten. Zo wordt duidelijk ‘wie wat doet’ in Steenbergen (v.b. wijkzuster versus 

thuiszorg). En leert men elkaars deskundigheid kennen en weet men elkaar beter te vinden en 

kan je goed doorverwijzen. 

De activiteiten uitbreiden. Iets leuks doen wat gratis is. Toelichting een kopje koffie wat 1 euro 

kost is niet te doen, een brood kost ook een euro. Door armoede wordt eenzaamheid alleen 

maar groter. Bij de meeste partijen moet je papieren op tafel leggen. Dat hoeft hier niet.  

Een keer een normaal jaar draaien, omdat Corona tot nu toe wel roet in het eten heeft gegooid. 

Organiseren van een kerst mode show. Bereiken van mensen die je anders nooit bereikt. In het 

bestuur zitten van Ons Steenbergen, winkeliersvereniging. Hierdoor goede samenwerking en 

inzameling van spullen voor de doelgroep. Via diverse winkels spullen verkrijgen voor in de 

puberkast. 

 

Vraag 4: Wat is er nodig?  

Veel kleine dingen. De wekelijkse markt in Steenbergen groter maken, trek mensen uit de diverse 

kernen er naar toe via gratis vervoer (Plusbus). Op deze wijze kunnen eenzame inwoners er eens 

tussenuit. Zo haal je wel mensen uit het sociaal isolement. De gemeente heeft er baat bij, ze 
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kunnen binnenlopen bij de ontmoetingswinkel. Gratis naar de bibliotheek, geef ze een uitje, een 

ontmoetingsplek.  

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen? 

Eenzaamheid hangt heel vaak samen met sociale problemen of armoede. Door armoede aan te 

pakken, pak je eenzaamheid automatisch aan! 

Sommige acties moeten landelijk gebeuren. Kan de gemeente niets aan doen. Zoals het 

tegengaan van fraude door inwoners die al steun krijgen via de ISD.  

De armoede zit niet bij de mensen die bij de voedselbank zitten. Die al bekend zijn, die moet je 

niet hebben. Veel meer bij de mensen die beide werken, maar tussen wal en schip vallen. 

Mensen die een zieke partner hebben en hierdoor hoge zorgkosten?  

 

Echte eenzame mensen, die zich hiervoor schamen, hoe bereik je ze? Met het soepproject tijdens 

Corona zijn ze wel bereikt.  

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

Ja, zeker 

Centrum Jeugd en Gezin- Jeugdverpleegkundige  
Doelgroep: kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers  

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

Moeder/ouders zonder netwerk. Vaak is aanleiding armoede, geen werk, gescheiden. Drempel is 

een ander niet willen belasten. Iemand moet meegenomen worden.  

 

Vraag 2: Wat doet u/uw organisatie hier zelf al aan?  

Normaliseren, het is normaal om om hulp te vragen. Kind laten spelen bij andere ouders. 

Opvoedingsondersteuning. Eenzaamheid zie je vooral bij gescheiden en zieke ouders. Meer 

geïsoleerd, in de groepen vinden ze elkaar, lotgenoten.  

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Inzetten van Stevig ouderschap als nieuwe interventie in de ondersteuning.  

Aanbod van de trainingen beter bekend maken. (0-100+boekje cursussen) 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Insteken op bespreekbaarheid maken van eenzaamheid bij (jonge) ouders, Zo bereik je ook de 

kinderen. Gesprek hierover is normaal, ze mogen aangeven wat ze nodig hebben. 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen-/wat is uw advies? 

Trainingen aan de medewerkers, taboe doorbreken, wat kun je er tegen doen.  

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

Kan ik niet bepalen, is voor overleg met manager. 

Wijkzusters Surplus 
Doelgroep: ouderen 
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Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

Met name zien wij de eenzaamheid onder ouderen. Dit zit ‘m dan vooral in de sociale 

eenzaamheid, maar zeker ook in emotionele eenzaamheid in bijvoorbeeld het missen van een 

partner. Bij de ouderen valt de sociale kring weg en bv partner overlijdt, waardoor iemand er 

alleen voor komt te staan. We merken dat het probleem steeds groter wordt. Het contact met de 

buren is niet altijd meer vanzelfsprekend, waardoor het missen van een praatje of hulp bij kleine 

praktische dingen ontbreekt.  

 

We horen vaak terug dat bijvoorbeeld alleen eten voor eenzaamheid zorgt en dat dit dan meteen 

lichamelijke gevolgen heeft doordat iemand juist minder/niet gaat eten.  

 

Vraag 2: Wat doet u/uw organisatie hier zelf al aan?  

Surplus zet onder andere de wijkzuster in in de gemeente Steenbergen. De wijkzuster heeft haar 

netwerk, zodat de wijkzuster samen met de bewoner kan kijken naar wat hij/zij wilt en wat daar 

het beste bij aansluit. Soms bouwt de wijkzuster eerst een band op met de bewoner, waarna ze 

diegene doorverwijst naar bijvoorbeeld WijZijn voor een vrijwilliger, voor een activiteit of naar de 

Wmo voor individuele begeleiding bij andere problematiek. De andere keer onderhoudt de 

wijkzuster zelf het contact. Verder heeft Surplus een vast begeleidingsteam die bij complexere 

eenzaamheid cliënten ondersteund bij het maken van contacten ed. Evt mogelijkheden bij 

dagbesteding. Surplus heeft een samenwerking met Mobile Care (virtuele thuiszorg) die digitaal 

gesprekken voert met eenzame ouderen.   

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Wij willen zelf zo blijven doorgaan in het ondersteunen en opsporen van eenzaamheid. Eventueel 

ondersteunen/stimuleren van het zoeken naar sociaal contact via vrijwilligers of andere 

instanties. Meer inzet van Slimme zorg (E-Health).   

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Ik mis in een aantal kernen een laagdrempelige inloop voor ouderen. In Kruisland is bijvoorbeeld 

laatst een huiskamerproject gestart, wat goed loopt. In Steenbergen is er niet echt een dergelijke 

inloop waarbij ouderen kunnen binnenlopen voor koffie en een praatje bijvoorbeeld. Ik begreep 

dat het gezamenlijk eten op dit moment ook nog on hold staat, terwijl we heel graag mensen hier 

naar zouden willen verwijzen. Op het gebied van dagbesteding merk ik dat mensen vaak moeten 

wachten i.v.m. een wachtlijst bij de dagbestedingen hier in de buurt. We zijn heel blij met de 

ondersteuning in praktische zaken vanuit het dienstenloket. Dat zien wij echt als plus bij sociale 

eenzaamheid in ondersteuning van praktische zaken.  

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

Burgers en organisaties ondersteunen in het laagdrempelig opstellen van een lokale inloop 

waarbij ouderen gemakkelijk en vrijblijvend heen kunnen gaan. Daarbij het delen van signalen 

van eenzaamheid, zodat samen met de burgers en professionals meegedacht kan worden aan 

mogelijkheden/ individuele oplossingen. Door het betrekken van burgers en professionals 

hebben we het idee dat je een groter draagvlak creëert.  

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?    

Ja 
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WijZijn Steenbergen-Jongerenwerk 
Doelgroep: jongeren  

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie (het JW) aan eenzaamheid?  

Steeds meer in beeld voor het JW. Krijgen vanuit CJG/Zorgboerderijen/Pandor/Open Door/ etc 

steeds meer meldingen of we jeugd willen bezoeken die het moeilijk vinden om alleen aan te 

sluiten bij activiteiten.  

 

Vraag 2: Wat doet u/uw organisatie hier zelf al aan?  

We gaan letterlijk op huisbezoek en/of op de jeugd af (in de buitenruimte) om kennis te maken 

en ze te prikkelen/motiveren om mee te doen. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Het fijnste zou zijn dat we ze kunnen ‘bundelen’ in een groep waarbij ze elkaar leren kennen en 

gevoelens en ervaringen kunnen uitwisselen ter herkenning voor zichzelf zodat ze zich gehoord 

voelen en ervaren dat de gevoelens gedeeld worden en niet op zichzelf zijn.  

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Er zouden uren vrijgemaakt moeten worden om dit verder uit te kristalliseren. Waar is 

daadwerkelijk behoefte aan, hoe kunnen we hen motiveren, coachen en prikkelen om meer 

sociale contacten te hebben en het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Kortom, wat is de 

vraag achter het eenzaamheidsgevoel.  

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen/wat is uw advies? 

De uren hiervoor beschikbaar maken die nodig zijn en meedenken in oplossingen. Het zou nog 

fijner zijn als er meegelopen wordt in het proces zodat signalen niet op papier staan, maar ook 

ervaren worden door een ambtenaar om het te bestendigen binnen de gemeentelijke 

organisatie. Het is een verborgen iets in de mensheid, waarin ook een hoop schaamte naar voren 

komt en dat is moeilijk op papier te vertalen. 

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

Kan ik persoonlijk niet over oordelen, is in overleg met manager WZTG. 

 

WijZijn Steenbergen-Mantelzorgondersteuning 
Doelgroep: alle mantelzorgers: jongeren, volwassenen en ouderen 

 

Vraag 1: Wat ziet u/uw organisatie aan eenzaamheid?  

Mantelzorgers staan zeker nu de maatregelen weer worden aangescherpt enigszins in de 

overlevingsstand. Dit betekent dat zij weinig tijd nemen om over hun eenzaamheid te denken of 

voelen. In de afgelopen tijd hebben mantelzorgers wel geleerd om hun zorgen zoveel mogelijk te 

delen met anderen. Of dit maakt dat zij zich minder eenzaam voelen is niet bekend. 

 

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan? (zie de inventarisatie) 

Zoals gezegd wordt er vanuit mantelzorgondersteuning niet specifiek aandacht besteed aan 

eenzaamheid. Herkenning en erkenning zorgt wel met regelmaat dat mantelzorgers zich niet 

alleen voelen staan. In individuele gesprekken met mantelzorgers wordt gekeken, o.a. via 

gesprektechnieken positieve gezondheid, of sociale verbanden een issue zijn voor diegene. 
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Dat is vaak niet acuut het geval voor eenzaamheid. Wel voor inzetten van hulp, dus m.n. 

praktisch. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Vooral doorgaan met hetgeen we in de planning hebben staan. PR maken onder mantelzorgers 

dat zij voor zichzelf moeten zorgen, daarmee denkend aan ontspanning ontmoeting en delen van 

zorgen met anderen.  Ook activiteiten die wel in het kader van eenzaamheid worden 

georganiseerd onder de aandacht brengen bij mantelzorgers, soms ook ter attentie van de 

mantelzorgbehoevende.  

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Andere gesprekken met mensen. Mensen komen niet vaak specifiek met deze vraag. 

In gesprekken, met welke aanleiding dan ook, geven mensen ( ook via signalen) aan eenzaam/ 

alleen te zijn.  Positieve gezondheid, de holistische zienswijze, kan hier een groot aandeel in 

hebben. Daarmee wordt op alle gebieden gekeken en komen de signalen boven ook voor de 

persoon zelf. Vaak zit er een oorzaak onder het weinig tot geen contact (kunnen) leggen met 

anderen. Daar kan aan gewerkt worden indien degene dat ook wenst. 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

Tijde en ruimte bieden aan medewerkers ( intern en extern) om deze andere gesprekken te 

kunnen ( leren) voeren. Het is een techniek die zeer goed toepasbaar is in zowel korte als langere 

gesprekken. Het vergt wel enige oefening om van het, wat kan ik als prof doen of adviseren, over 

te schakelen naar wat vindt diegene zelf belangrijk ( motivatie) en gaat iets aan doen ( actie). Dit 

zorgt nl. voor langdurige inzet/ verandering en verantwoordelijkheid gevoel. Eenzaamheid is een 

persoonlijke ervaring en kan ook alleen door die persoon anders ervaren gaan worden d.m.v. van 

inzicht en andere acties dan voorheen.  

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

Is in overleg met de gebiedsmanager te bepalen 

 

Goos/ouderenbonden 
Doelgroep: ouderen 

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

We weten dat ze er zijn. Hoewel we al gedurende meerdere jaren actief zoeken naar eenzamen in 

de gemeente komen er maar een beperkt aantal boven water, we proberen dan om deze 

mensen te betrekken bij onze activiteiten. 

 

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan? (zie de inventarisatie van de activiteiten) 

We proberen de eenzamen die we vinden zo veel als mogelijk bij onze activiteiten te betrekken.  

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

In het kader van de privacy kunnen we helaas niet zo veel meer doen dan alert te zijn en actief te 

blijven zoeken. 
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Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Ik denk dat er vanuit de gemeente meer gedaan zou kunnen worden, de gemeente kan vanuit 

bijvoorbeeld de bijstandtrekkers, voedselbank bezoekers proberen hier actief naar eenzamen te 

zoeken. Ook kan de gemeente via thuiszorgorganisaties, wijkzusters en huisartsen. Ook 

misschien via scholen waar kinderen wat ander gedrag tonen? 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

Naast hetgeen in vraag 4 omschreven zou de gemeente een gemeentelijke enquête uit kunnen 

schrijven, misschien is het mogelijk om de mensen anoniem vermoedelijke eenzamen aan te 

geven  waar dan mogelijk nog enkele eenzamen op reageren, 

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid? 

U kunt mij noteren als deelnemer. 

 

Open Deur Kerk 
Doelgroep: alle inwoners van Steenbergen – jong & oud 

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

Zowel jongeren als ouderen die of financieel of anderszins tussen de wal en het schip vallen en 

geen betrouwbare of veilige omgeving hebben. 

 

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan?  

Een Open Deur , koffie en een gesprek aanbieden aan iedereen die zo maar eens binnen loopt. 

Een “gratis” uitdeelplek van kleding, speelgoed e.d. voor hen die het niet kunnen betalen. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen?  

Een “helpende handen dienst” opzetten voor mensen die een helpende hand nodig hebben b.v. 

om hun fiets te repareren. 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig?  

Bekendheid geven aan deze activiteiten. 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies?  

Veel PR maken zodat de doelgroepen bereikt gaan worden en weten waar ze terecht kunnen. 

 

Vraag 6: Bent u- is uw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid? 

Jazeker. 

 

Plusbus en KBO Steenbergen 
Doelgroep: ouderen 

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

Wij zijn niet actief op zoek naar mensen die eenzaam zijn. Wel faciliteren we zowel vanuit KBO 

Steenbergen als vanuit de stichting Plusbus allerlei activiteiten en vervoer om mensen te 

vermaken en bij elkaar te brengen. 
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Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan?  

Van de leden van de KBO, zien wij circa 50 % vaak met veel genoegen deelnemen aan de 

activiteiten. De overige leden zien we minder frequent. Deze leden krijgen wel de nieuwsbrief 

met activiteiten overzicht, nieuwtjes betreffende KBO Steenbergen en KBO Brabant.  

De Plusbus wordt vaak ingeschakeld voor bezoeken aan de huisarts, fysio, tandarts, supermarkt 

en kapper. Maar ook faciliteren wij met ons vervoer van deur naar deur de sociale bezoeken van 

onze klanten. Daarnaast vervoeren wij dagelijks groepen passagiers naar de 

zorginstellingen  voor dagbesteding. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen?  

Wij continueren vanuit de Plusbus onze dienstverlening en zijn voornemens om door middel van 

een versterking van onze PR functie het aantal passagiers en dus het aantal ontmoetingen te 

vergroten. Vanuit KBO Steenbergen trachten we iedere maandagmiddag via een activiteit 

ontmoetingen te faciliteren en zo de eenzaamheid van onze leden te reduceren. 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig?  

Voor de Plusbus hebben we alle faciliteiten goed voor elkaar. Door Corona is het aantal 

passagiers gedaald en dus is de kans op eenzaamheid toegenomen. Wij doen ons best om het 

aantal passagiers weer te vergroten. Ook voor KBO Steenbergen is het goed voor elkaar. De 

samenwerking met de lokale horeca is goed te noemen. We zouden graag, zeker voor de 

muzikale bijeenkomsten, de kwaliteit nog iets willen verhogen. Dat kan, maar dat vergt een groter 

budget, terwijl we de contributie zo laag mogelijk willen houden. 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies?  

Voor de Plusbus willen we graag de huidige subsidie handhaven, wellicht kunnen we over enkele 

jaren, als een van de bussen is afgeschreven meeliften op een contract van de gemeente om een 

elektrische duurzame bus tot onze beschikking te krijgen. Voor de KBO zou een verruiming van 

de subsidie onze mogelijkheden om voor onze leden meer, of betere bijeenkomsten te 

organiseren vergroten. 

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid? 

Ja daar wil ik graag over meedenken en afhankelijk van de verdere doelstellingen ook verder aan 

deelnemen. 

 

Sport Service Noord-Brabant (SSNB) 
Doelgroep: alle inwoners van Steenbergen – jong & oud 

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid? 

Eenzaamheid is moeilijk te constateren. Vaak worden we er op gewezen door externe personen 

(WijZijn Steenbergen, e.d.) en handelen daarop. Daarnaast krijgen we soms vanuit de doelgroep 

van onze activiteiten te horen dat er te weinig aanbod is voor een bepaalde behoefte op het 

gebied van ontmoeten/eenzaamheid. 

   

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan?  

Al onze activiteiten zijn in eerste instantie bedoeld om sport en bewegen te stimuleren. Alleen 

staat ontmoeten en sociaal contact hier direct naast, vooral bij de doelgroep senioren.  
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Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Met de nieuwe functie van Beweegmakelaar proberen we personen van jong t/m oud te 

begeleiden naar (sport- en beweeg)activiteiten, waarbij ze kunnen werken aan hun vitaliteit. 

Waarbij dus gezondheid en ontmoeten centraal staan. 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Het bereiken van de ‘eenzame’ personen is de grootste uitdaging, dus hoe komen we in contact 

met deze personen? En hoe krijg je ze zover om aan te sluiten bij activiteiten? Naar aanleiding 

van dit punt is het dus van belang dat hier meer aandacht aan besteed kan worden, door middel 

van meer inzet specifiek gericht op eenzaamheid en het bereiken van deze personen. 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

Meedenken in oplossingen en één partij verantwoordelijk maken voor het in kaart brengen van 

de doelgroep. Daarbij een duidelijke en heldere visie wat de gemeente wilt met betrekking tot dit 

onderwerp, oftewel wat wordt er verwacht van de partijen op het gebied van eenzaamheid. 

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

Wij zijn vanuit onze organisatie bereid om hier aan deel te nemen en zien de meerwaarde van 

een coalitie gericht op eenzaamheid. Door de Coronacrisis merk je dat de eenzaamheid is 

gegroeid en wij willen graag mee participeren om dit aan te pakken. 

 

Stadsraad Steenbergen 
Doelgroep: alle inwoners van Steenbergen – jong & oud 

 

Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

Wij zien niet direct mensen die eenzaam zijn, maar krijgen indirect seintjes dat er veel 

eenzaamheid is. Men loopt daar zelf niet mee te koop. 

 

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan?  

De stadsraad probeert dit te bespreken met contactpersoon van WijZijn. De stadsraad heeft in de 

stad Steenbergen een netwerk van Coronahulp opgezet. Verder verwijzen we mensen naar de 

betreffende hulpverleners/ vrijwilligers. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

Alert blijven. Bij gemeente aangeven dat er voor jongeren en jongvolwassenen voldoende 

activiteiten gewenst zijn (Arcadehuis waar ze kunnen gamen enz.) Dat het Cromwiel 

laagdrempelig is voor ouderen. 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

Meer samenwerking tussen alle partijen die zich bezighouden met ouderen en dementie. Betere 

communicatie tussen al deze (vrijwilligers) organisaties. Dus coördinatie en transparantie is hier 

erg nodig. Rol van Wijzijn moet duidelijk zijn en er moet beter gecommuniceerd 

worden(terugkoppeling) 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

Zie hierboven, gemeente moet een klimaat scheppen waarin overzichtelijkheid is waardoor er 

activiteiten ontplooit kunnen worden in goede samenwerking.  
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Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

De stadsraad is altijd bereid om proactief mee te denken en mee te praten. 

 

Zonnebloem Steenbergen en Kruisland 
Doelgroep: volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met een fysieke beperking 

 

 Vraag 1: Wat ziet u-uw organisatie aan eenzaamheid?  

SB: Doordat de vrijwilligers regelmatig op bezoek gaan en ze al langere tijd bij de deelnemers 

komen, kunnen ze direct inspelen op eventuele eenzaamheid. 

KL: Wat wij als organisatie zien aan eenzaamheid is sociale eenzaamheid. Zeker nu, met de 

heersende corona, zien wij dat onze deelnemers eenzaam zijn. Ook zijn er verschillende 

deelnemers die hun partner hebben verloren, al dan niet door corona. 

 

Vraag 2: Wat doet u- uw organisatie hier zelf al aan?  

SB en KL: Zie 1 en inventarisatie activiteiten. 

 

Vraag 3: Wat gaat u nog doen? 

SB: Doorgaan om zoveel mogelijk activiteiten en bezoekjes af te leggen. 

KL: Wij gaan als Zonnebloem op dezelfde voet verder. We organiseren geen bijeenkomsten meer, 

maar de vrijwilligers gaan regelmatig langs met een cadeautje en een praatje ook via de telefoon. 

Wij merken dat dit door onze deelnemers heel erg wordt gewaardeerd. 

 

Vraag 4: Wat is er naar uw mening nodig? 

SB: Bezoekwerk 

 

Vraag 5: Wat moet de gemeente doen- wat is uw advies? 

SB: Zoveel mogelijk vrijwilligers zien te activeren om bezoekwerk te verrichten 

KL: Wat de gemeente moet doen is ons misschien financieel ondersteunen. De cadeautjes die 

aan de deelnemers worden gegeven worden door de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem 

bekostigd. Inkomsten zijn er momenteel ook niet veel. 

 

Vraag 6: Ben jij-is jouw organisatie bereid deel te nemen aan een lokale coalitie Eén tegen 

eenzaamheid?  

SB: Wordt nagevraagd in de bestuursvergadering 
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Lijst met geïnterviewde organisaties: 

 

Bibliotheek West-Brabant     

 

Ontmoetingswinkel           

 

Centrum voor jeugd en Gezin       

 

Wijkzusters Surplus  

 

WijZijn Steenbergen    

- Jongerenwerk     

- Mantelzorg   

 

Ouderenbonden Goos    

 

Plusbus/ KBO Steenbergen  

 

Sportservice Noord-Brabant   

 

Open Deur kerk    

 

Stadsraad Steenbergen         

 

Zonnebloem -in vier kernen                            

 

      


