Uitvoeringsagenda
Eenzaamheid gaat ons allemaal aan!
Deze uitvoeringsagenda is op verzoek van de Coalitiepartners tot stand gekomen.
Om de gezamenlijke ambities en de doelen in het Manifest ook concreet te maken
en kracht bij te zetten. De partners hebben aangegeven dat deelname aan de
Coalitie niet vrijblijvend kan en mag zijn. Elke organisatie levert als aandeelhouder
een bijdrage in minimaal één van de zes bouwstenen voor een effectieve aanpak
van eenzaamheid: weten, vinden, ondersteunen, kwaliteit bieden, samenwerken
en informeren.
Dit document is de basis en agenda voor een strategische en duurzame aanpak
van eenzaamheid in Eindhoven. Het is een beginpunt. We streven ernaar nog meer
partners te laten aanhaken en hopen dat ze zich uitgenodigd en uitgedaagd voelen
om ook hun aandeel te leveren. Want eenzaamheid gaat ons allemaal aan!

Weten (Bewustwording)
Actie

Aandeelhouders

Termijn

Resultaat

Campagne stadsbreed
uitrollen aansluitend op
de publiekscampagne
‘Een Stap Naar Gezonder’ van de gemeente
Eindhoven

Gemeente Eindhoven,
Eindhoven in Contact,
alle Coalitiepartners van
de aanpak van Eenzaamheid Eindhoven.

2022-2025

Taboe op
eenzaamheid is
verminderd.

Kunst als instrument
inzetten om bewustwording te vergroten.

GGzE de Boei (Kunstatelier de Boei Kunst)
gaat i.s.m. andere
organisaties (CKE, de
Witte Raaf en Archipel)
kunstvormen (poster) op
locatie of in de bussen
inzetten.

2022/2023

Taboe op
eenzaamheid is
verminderd.

Verzorgen van
informatieavonden in de
wijk ter voorbereiding
op het ouder worden.
Eenzaamheid is een van
de thema’s.

Archipel Zorggroep
i.s.m. andere organisaties.

2022/2023

Eenzaamheid wordt
voorkomen.

Kwaliteit bieden (Deskundigheidsbevordering)
Actie

Aandeelhouders

Termijn

Resultaat

Het organiseren
van trainingen aan
professionals en
vrijwilligers van Archipel,
Vitalis, Zuidzorg,
Bibliotheek Eindhoven,
Maatje040, Witte Raaf
en Expat Center. Hierin
wordt zoveel mogelijk
gezamenlijk opgetrokken
(bundeling) en gestreefd
naar een mix van
deelnemers.

Fontys en GGD verzorgen het aanbod van
‘Een goed gesprek over
eenzaamheid’ en ‘Aan de
slag met eenzaamheidsinterventies’.
Van dit bestaande aanbod kan gebruik gemaakt
worden.
Eindhoven in Contact zal
op verzoek van organisaties maatwerk bieden en
het aanbod organiseren.

Start najaar
2022

Kennis is
vergroot, taboe
is verminderd,
vaardigheden
zijn vergroot en
eenzaamheid is
verminderd bij
cliënten (het mag
er zijn, je kunt
erover praten).

Het organiseren van
scholing op het gebied
van gespreksvoering
en signalering voor
de professionals
van WIJeindhoven.
Aansluiting bij andere
organisaties wordt
gezocht (zie boven).

WIJeindhoven Academy

Wordt op
dit moment
verkend.
WIJeindhoven
zou plek
kunnen
bieden voor
gezamenlijke
trainingen.

Kennis is
vergroot en de
vaardigheden
om het gesprek
aan te gaan. Er is
gewerkt aan het
verminderen van
eenzaamheid.

Organiseren van een
training eenzaamheid
(theorie, signalering)
voor professionals
van 2 Buurtteams van
Woonbedrijf. Signalen
moeten kunnen worden
belegd binnen het
buurtnetwerk. Dit is een
pilot.

Woonbedrijf

2022

Kennis over
eenzaamheid
is vergroot,
vaardigheden zijn
vergroot en het
buurtnetwerk is
versterkt.

Organiseren van (lerend)
netwerkbijeenkomsten
voor professionals en
vrijwilligers in de stad die
actief betrokken zijn bij
het thema eenzaamheid.

Eindhoven in Contact
en gemeente
Eindhoven.

3 à 4 keer per
jaar

Kennis over
eenzaamheid
is verbreed,
organisaties zijn
met elkaar verbonden, aanbod
wordt afgestemd
en de goede voorbeelden gedeeld.

Actie

Aandeelhouders

Termijn

Resultaat

Overdragen van kennis
t.a.v. eenzaamheid onder
jongeren aan andere professionals in de stad

Dynamo Jeugdwerk
(Lumens).

2022/2023

Kennis over
eenzaamheid
bij jongeren is
gedeeld, informatie
verstrekt en aanbod
afgestemd.

Overdragen van kennis
van de sociale geografie
en community development (Lectoraat Sociale
Veerkracht Fontys) t.b.v.
de fysieke ontwikkelingen
in de stad zoals de woningbouwopgave.

Fontys i.s.m. andere
partners uit de stad
(woningcorporaties,
gemeente, Brainport).

2022

Eenzaamheid wordt
voorkomen door
de stad op een
goede manier in te
richten waarin o.a.
het contact wordt
bevorderd.

Organiseren van
bijeenkomsten voor
professionals van
primair onderwijs
en kinderopvang.
(Vroegsignalering en
preventie)

GGD i.s.m. andere
organisaties in de stad.

Wordt nog
verkend, is nog
een idee en
wens.

Kennis over
eenzaamheid is bij
primair onderwijs
en kinderopvang
vergroot.
Eenzaamheid is
bespreekbaar en
wordt voorkomen.

Ondersteunen (Sociale vaardigheden)
Bestrijden
laaggeletterdheid en
eenzaamheid in de
Stadsdeel-bibliotheken.

Bibliotheek
Eindhoven, CKE,
gemeente Eindhoven,
WIJeindhoven, Lumens
en Maatje040.

2022

Kennis van inwoners
wordt vergroot
en eenzaamheid
voorkomen.

Organiseren van aanbod
gericht op ontmoeting
en educatie (Taalcafé en
Ouder-Kind ochtend)

Bibliotheek Eindhoven
i.s.m. andere
organisaties.

2022

Eenzaamheid en
sociaal isolement is
verminderd.

Kwaliteit bieden en weten (Innovatie en onderzoek)
Actie

Aandeelhouders

Termijn

Resultaat

Het inzetten van data en
expertise van onderzoeksinstellingen t.b.v.
thema eenzaamheid.
Zoals in een onderzoek
naar de mentale
gezondheid van expats in
de stad.

Expat Center,
Bibliotheek Eindhoven
en Fontys (Center of
Expertise).

2023

Kennis van
eenzaamheid onder
expats is vergroot
en eenzaamheid is
voorkomen.

Samenwerken (Maatwerk leveren)
Het vergroten van
intramuraal gebruik
van zorginstellingen
door 1e generatie
arbeidsmigranten.

Stichting Ik Wil i.s.m.
zorgorganisaties in de
stad.

2022

Kennis van zorg
is bij arbeidsmigranten
vergroot, taboe
op eenzaamheid is
verkleind.

Het vergroten van de
toegankelijkheid van
bestaande initiatieven
(voorkomen eenzaamheid) in de stad voor
expats.

Expat Center i.s.m.
diverse organisaties in de
stad.

2022

Het gevoel
van welkom en
verbonden zijn met
de stad is bij expats
vergroot.

2022

Eenzaamheid is
verminderd.

2022/2023

De Coalitie is
verbreed en
versterkt.

Vinden (Inzet ervaringsdeskundigheid)
Organiseren
Eindhoven Maatjes en
bijeenkomsten waar
EiC.
lotgenoten elkaar kunnen
ontmoeten.

Samenwerken
Inrichten van een project- EiC en gemeente
organisatie die nodig is
Eindhoven.
voor het ontwikkelen, het
verdiepen en onderhouden van de Coalitie. Dit
wordt belegd bij de organisatie van Eindhoven
in Contact.

Informeren
Actie

Aandeelhouders

Termijn

Resultaat

De netwerkkaart
(organisaties die werken
aan eenzaamheid)
van EiC uitbreiden en
aanvullen met concrete
informatie.

Eindhoven in Contact
i.s.m. andere organisaties
in de stad (zoals Nieuwe
Start).

2022/2023

Professionals zijn op
de hoogte van het
aanbod in de stad.
De eenzaamheid
wordt effectiever
aangepakt.

Samenwerken (Benaderen nieuwe coalitiepartners)
Via bestaande
coalitiepartners zoeken
naar aansluiting van
nieuwe organisaties zoals
Summa College, De Rooi
Pannen, KBO, PSV, Dela
etc…

Gemeente Eindhoven,
Samen voor Eindhoven,
Maatje040 en andere
Coalitiepartners.

2022/2023

De samenwerking
en afstemming is
vergroot, de aanpak
van eenzaamheid
wordt effectiever
aangepakt en
eenzaamheid is
verminderd.

2022

De samenwerking
is vergroot, de
effectiviteit is
verbeterd en de
eenzaamheid is
verminderd in de
regio Eindhoven.

Samenwerken (Meedoen in regioakkoord)
Aansluiting bij
bestaande netwerken
als Vitaal in Brainport
en GROZzerdam via het
regioakkoord.

Vitaal in Brainport,
GROZzerdam

