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Geachte leden van de participatieraad, 
 
Op 19 april 2021 hebben wij uw advies op de Beleidsnota en actieplan eenzaamheid van 
u ontvangen, waarvoor onze dank! Op 7 april hebben we via een teams- meeting het 
document met u doorgenomen. Het college heeft kennisgenomen van uw advies.  
 
Uitleg advies:  
Hieronder gaan we in op uw advies: 

1. U geeft aan dat de doelgroepen kinderen en volwassenen niet worden genoemd. 
We begrijpen uw opmerking en nemen u graag mee in de volgorde en stappen 
die we willen gaan zetten. Om een begin te maken hebben we ons nu gefocust op 
de doelgroepen die het vanwege corona erg zwaar hebben. Dit betreft vooral de 
jeugd en de ouderen. Mochten we signalen krijgen van eenzaamheid bij andere 
doelgroepen dan pakken we dit uiteraard ook op. 

2. U adviseert om preventieve projecten te ontwikkelen in het kader van 
eenzaamheid die voor alle leeftijdsgroepen toegevoegde waarden hebben.  
In hoofdstuk 5 geven we aan hoe we willen inzetten op preventie. Dit gaan we 
doen door bijvoorbeeld het opzetten van een signaalpunt, scholing, 
deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten. Mocht na evaluatie blijken 
dat een andere inzet beter is dan zullen we ons beleid hierop aanpassen. 

3. U geeft aan dat de focus meer moet liggen op het mentaal en fysiek welbevinden 
waarvan eenzaamheid een onderdeel is. Dit kunnen we helemaal onderstrepen, 
we geven graag aan hoe we dit vanuit de gemeente Losser inspelen op het 
mentale en fysieke welbevinden van onze inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld 
door de actie ‘kijk naar elkaar om’, waarin we een brede oproep hebben gedaan 
om dit soort signalen met ons te delen zodat we hier gericht op kunnen 
anticiperen. Tijdens het keukentafelgesprek bevragen de integraal consulenten de 
inwoner altijd op deze onderdelen en zal er, zo nodig ondersteuning worden 
ingezet. Daarnaast hebben we in de beleidsnota aangegeven dat we meer gaan 
inzetten op leefstijl (zie hoofdstuk 5.1). 

4. U adviseert om meer te inventariseren bij ervaringsdeskundigen onder de diverse 
bevolkingsgroepen. In hoofdstuk 5.1 hebben we aangegeven graag gebruik te 
willen maken van de inzet van ervaringsdeskundige en/of sleutelfiguren.  
Ook wilden we voor het schrijven van de beleidsnota gebruik maken van 
ervaringsdeskundigen. We hebben bij onze partners een oproep gedaan om 



ervaringsdeskundigen te benaderen om deel te nemen. Helaas heeft niemand 
zich hiervoor aangemeld. Dit komt onder andere door de beperkende 
maatregelen rondom corona waarin dit plan tot stand is gekomen en er bestaat 
nog steeds een taboe om hiervoor uit te komen (zie ook beleidsnota). Uiteraard 
staan wij open voor gesprekken met ervaringsdeskundigen. 

5. U adviseert om de coalitie te herzien en uit te breiden met andere partijen die 
goed op de hoogte zijn van aan eenzaamheid gerelateerde problematieken, zodat 
er een multifunctioneel projectteam ontstaat, waarbij de bouwstenen van het 
landelijk programma als ondersteuning zijn.  
In de inleiding van de beleidsnota hebben we aangegeven dat de coalitie in 
ontwikkeling is en dat het de bedoeling is dat meerdere partijen zich aansluiten en 
zich gaan inzetten tegen eenzaamheid. De komende tijd gaan we de coalitie 
verbreden met meerdere partners. De partners met wie we de beleidsnota 
hebben ontwikkeld zijn professionals die  goed op de hoogte zijn van 
eenzaamheidsproblematiek bij onze inwoners. Daarnaast hebben we gebruik 
gemaakt van de expertise van de adviseur eenzaamheid van het Ministerie van 
VWS. Met de inbreng van deze professionals hebben we de ingrediënten te 
pakken om eenzaamheid in de gemeente Losser aan te pakken. Daarnaast geven 
we in Hoofdstuk 4 van de beleidsnota aan dat we voor een effectieve en 
duurzame aanpak van eenzaamheid gebruik maken van de landelijke 
bouwstenen.  

6. U adviseert een wijkgerichte/kerndorpachtige aanpak aansluitend op de 
leefwereld van de inwoners bespreekbaar te maken en te delen en het 
organiseren van nuttige activiteiten. U geeft aan dat er in De Lutte en Overdinkel 
geschikte locaties zijn en dat dit in Glane en Beuningen niet het geval is. U geeft 
aan hiervoor tijdelijk buurtkamers in te richten totdat een sociaal cultureel 
dorpshuis is gerealiseerd. We moedigen dit soort initiatieven aan. We zien hierin 
ook voordelen. Mochten we in de toekomst hier iets mee willen dan moeten we 
hiervoor extra budget vrij maken. Daarnaast zijn we met betrekking tot 
leefbaarheid bezig met de gebiedsopgave Overdinkel. 

7. U vraagt om de score eenzaamheid van de gemeente Losser als nulmeting te 
gebruiken , zodat het effect van het project gemonitord kan worden  en de 
participatieraad hierover geïnformeerd kan worden.  
We willen de effecten inderdaad meten. Aan de hand van de GGD 
gezondheidsmonitor de cijfers met betrekking tot eenzaamheid vergelijken met de 
volgende monitor van de GGD. Daarnaast gaan we onderzoeken of we bij het 
inzetten van bepaalde initiatieven een start- en eindmeting gedaan kan worden en 
koppelen we de resultaten aan de monitor sociaal domein. We zullen de 
particiaptieraad informeren over de cijfers van de gezondheidsmonitor en de 
effecten van het beleid met betrekking tot eenzaamheid. 

 
Wij danken u nogmaals voor u waardevolle inbreng en hopen u hiermee voldoende te 
hebben beantwoord. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met mw. R. Nassár. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze, 
eenheid Ontwikkeling en strategie 
 
 
 
 
 
 
Mr. R. Nassár     



 
 
  

 
 


