Verslag bijeenkomst Breed Beraad op woensdag 15 november 2017
met als thema Eenzaamheid
Locatie:

De Schakel in Volkel

Opening
Anton van Donzel opent om 13.30 uur het Breed Beraad waar we antwoord willen krijgen op de
vraag: ”Kunnen we iets doen aan eenzaamheid”. De werkgroep die dit Breed Beraad heeft
georganiseerd bestaat uit leden van de Wmo-raad, Drempels Weg, Lokale Senioren Vereniging, de
gemeente Uden en Ons Welzijn. De landelijke vereniging Coalitie Erbij is benaderd om dit initiatief
te ondersteunen. René Borkus van Coalitie Erbij zal de inleiding verzorgen en als dagvoorzitter
fungeren. Er zullen 3 keer 3 personen hun verhaal vertellen over hoe zij zich met het thema
bezighouden en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Anton van Donzel is blij met de
geweldige opkomst van net geen 100 personen en wenst iedereen een inspirerende middag en geeft
daarna het woord aan René Borkus.
Inleiding
René Borkus van Coalitie Erbij laat aan de hand van een PowerPointpresentatie zien dat zijn
organisatie bestaat uit een 30-tal samenwerkende organisaties waaronder de Zonnebloem, Humanitas
en het Leger des Heils met maar één thema; het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid.
Eenzaamheid is het ervaren van een groot gemis aan betekenisvolle sociale relaties. Er zijn
verschillende soorten eenzaamheid te onderscheiden zoals sociale eenzaamheid (te weinig mensen
spreken), emotionele eenzaamheid (weinig écht contact) en existentiële eenzaamheid (gevoel dat je er
niet meer toe doet). Volgens cijfers van de GGD voelt 34% van de volwassenen (vanaf 19 jaar) zich
in Uden regelmatig eenzaam. Bij de ouderen is dat 44% en bij de jongeren 9%.
Oorzaken zijn
- Individueel (weinig zelfvertrouwen, sociale angst, een beperking, laaggeletterd)
- Veranderingen in het sociale netwerk (echtscheiding, verhuizing, overlijden partner)
- Moeilijke leefomstandigheden (geldzorgen, werkloos, arbeidsongeschikt, familieconflict,
buitengesloten worden of voelen)
- Inrichting van de maatschappij (individualisering, inrichting van buurt of wijk, verandering in
sociale verbanden)
Uit het publiek komt de aanvulling dat de invloed van de Media niet te onderschatten is. Veel mensen
worden in de put gepraat doordat ze niet voldoen aan het ideaalbeeld dat men in de Media laat zien.
In het publiek wordt opgemerkt dat het ontbreken van financiële middelen; het niet meer mee kunnen
doen en de uitzichtloosheid ook meespelen bij het zich eenzaam voelen.
Bepaalde groepen lopen meer risico om eenzaam te worden zoals, chronisch zieken, mensen met een
handicap, allochtonen, alleenstaanden, ouderen 75+, (ex-)mantelzorgers en (ex-)vrijwilligers. Vaak
betreft het een opeenstapeling van problemen en de mensen zelf zijn te zwak om uit de eenzame
situatie te komen. Daarom is het belangrijk dat de signalen die van deze mensen uitgaan opgepikt
worden.
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Lichamelijke signalen zoals verslechterde zelfzorg, vermoeidheid, slaapproblemen en gebrek
aan eetlust,
Psychische signalen zoals negatief zelfbeeld, boosheid en bitterheid, overmatig
alcoholgebruik of een verslaving.
Sociale signalen zoals weinig sociale contacten, claimend gedrag en mensen op afstand
houden.
Omgevingssignalen zoals verwaarloosd huis en/of tuin, gordijnen dicht en een rommelig of
juist heel leeg/netjes huis.

Als je denkt dat iemand eenzaam is probeer dan contact te leggen. Geef geen adviezen maar stel
vragen. Bijvoorbeeld wat je als eerste zou kunnen doen, wat zijn de wensen en behoeften van die
persoon. Aandacht is stap één, verwacht niets.
Grote gebeurtenissen in een mensenleven (Life events) zoals een scheiding, een ongeluk of een ziekte
zijn momenten waarop je aandacht kunt geven en een isolement voorkomen.
René Borkus heeft voor belangstellenden een uitgebreidere presentatie die via de organisatie van dit
Breed Beraad te krijgen is.
Eerste Ronde; Eenzaamheid bij jongeren en volwassenen
Maurits van den Bosch neemt het woord. Hij zal de bijeenkomst presenteren, de gesprekken in goede
banen leiden en de spreektijd in de gaten houden. Hij drukt de aanwezigen op het hart om vooral de
pauzes te gebruiken om informeel met elkaar kennis te maken. Daarna nemen de vertegenwoordigers
van de eerste 3 projecten plaats op het podium en stellen zich kort voor waarna ze ieder hun project
presenteren aan het publiek.
Jolanda van Gerwe
Jolanda van Gerwe is een zorgondernemer die zich met haar project JOIN US richt op jongeren. Zij
werkt hierbij samen met de gemeente. Om de week worden laagdrempelig op vrijdagavond gezellige
avonden georganiseerd in o.a. Veghel, Gemert en Beek en Donk voor jongeren die meer contact met
andere jongeren willen, maar hier wat extra hulp bij kunnen gebruiken. De avonden zijn gratis
toegankelijk en je hebt geen indicatie nodig. Jongeren leren van leeftijdgenoten, van elkaar. Er zijn
twee leeftijdsgroepen van 12 tot 18 jaar en van 18 tot 23 jaar. Tijdens deze avonden zijn ervaren
begeleiders aanwezig. Doel is om de jongeren sociaal redzaam te maken en ze een passend netwerk
op te laten bouwen. De eerste stap is zelf contact maken. Op de website (www.join-us.nu) staat de tip;
praat erover met iemand die je vertrouwd. Als je met jongeren in gesprek gaat is het belangrijk om
niet te vragen naar eenzaamheid; niemand wil eenzaam zijn! Stel daarom open vragen, bijvoorbeeld
vraag wat ze missen. Een open houding, met veel respect voor de jongeren is hierbij erg belangrijk.
Jolanda van Gerwe bereikt jongeren via leerkrachten op scholen, het basisteam, de huisarts, de ouders
en via social media.
Ruben Verzijl
De 21-jarige Ruben Verzijl is bezig het project de vriendelijke transformatie op te zetten. Hij vertelt
dat dit project ontstond toen hij eens pakketjes weg ging brengen samen met zijn moeder. Op een plek
moesten ze een pakketje afgeven bij een bejaarde man. Hij begon hele verhalen te vertellen en bleef
dat doen totdat we toch echt afscheid moesten nemen omdat we nog meer pakketjes te bezorgen
hadden. Die bejaarde man stond ons huilend na te kijken. Dat is de reden dat Ruben enthousiaste en
talentvolle jongeren wil koppelen aan eenzame personen in Uden. In februari volgend jaar gaat dit
van start met jongeren van het Udens College.
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Ruben Verzijl laat een voorbeeld zien van een flyer met daarop een foto van een jongeman met
daarbij zijn interesses en talent die hij wil gebruiken om de eenzaamheid van iemand te doorbreken.
Ook iemand met een talent voor taal en iemand met spirituele talenten stellen zich beschikbaar als een
soort maatje. Met het thuisbezorg principe maakt iemand een keuze uit de aangeboden talenten en die
persoon komt dan aan huis. De kosten hiervoor worden momenteel nog onderzocht en het aantal uren
dat doorgebracht wordt met een maatje varieert van een uur per week tot een hele dag (uiteindelijk).
De bedoeling is dat de eenzame zelf het initiatief neemt.
Frank Ruijs en Jennifer Hakkaart
Frank Ruijs studeerde bedrijfseconomie en liep als mantelzorger voor zijn moeder tegen een hoop
zaken aan. Jennifer Hakkaart is verpleegkundige; vooral in de thuiszorg kwam zij veel eenzame
mensen tegen. 2 jaar geleden begonnen ze hun bedrijf dat draait om Echte Aandacht. Hun bedrijf is
gespecialiseerd in begeleiding en verzorging op maat. Mensen met levenservaring bieden zich aan als
begeleider. Echte Aandacht (www.echteaandacht.com) biedt tegen betaling ambulante hulp voor
mensen die buiten de boot vallen, mensen waarvoor geen plek is in de reguliere zorg. Er is sprake van
één op één begeleiding. Aanvankelijk begonnen voor ouderen maar inmiddels voor alle leeftijden.
Zelf begeleiden Frank en Jennifer ook cliënten. Ook ondersteunt Echte Aandacht mensen gratis bij
het aanvragen van hulp. De begeleiding wordt meestal betaald van een persoonsgebonden budget
(PGB).
Echte Aandacht levert de volgende diensten aan hun cliënten:
1.
Gezelschap; Samen met de cliënt zoeken we een vaste begeleider die het beste bij deze cliënt
past. Zowel qua persoonlijkheid, zijn of haar hobby’s en interesses, als ervaring met de
hulpvraag van de klant.
2.
Begeleiding; Echte Aandacht zorgt voor professionele begeleiding van ouderen, mensen met
ASS, NAH, psychiatrische problemen en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking. Samen met cliënt en mantelzorgers stellen we doelen en maken een plan van
aanpak wat we stapsgewijs gaan volgen.
3.
Hulp in en om huis; Langer zelfstandig blijven wonen met goede ondersteuning in en om
huis. Onze begeleiders helpen niet alleen met de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden
maar ook met het aanbrengen van structuur en eventuele administratieve werkzaamheden.
4.
Hulp bij algemene dagelijkse levensbehoeften; Deze hulp richt zich met name op het samen
boodschappen doen, koken en goed eten. Daarnaast met kleine verzorgende taken zoals
wassen en aankleden.
5.
Ondersteuning bij stervensbegeleiding; De begeleiders die affiniteit hebben met
stervensbegeleiding volgen speciale trainingen om deze vorm van hulpverlening optimaal te
kunnen verrichten. Zij staan 24/7 voor u klaar.
Tot hun clientèle behoren mensen met gedragsproblematiek, met NAH, met een lichamelijke
beperking, met psychische problematiek, een verslaving, mensen in hun laatste levensfase en
mantelzorgers. Na een artikel in een regiokrant in Uden en Oss boden veel begeleiders zich aan; veel
mensen met levenservaring die moeilijk aan een betaalde baan komen. Deze mensen hebben veel te
bieden. Bij Echte Aandacht staat de cliënt centraal. Zij zoeken naar een klik tussen cliënt en
begeleider. Is die klik gevonden dan bloeien beiden op en ook de mantelzorger van de cliënt wordt
ontlast. Echte Aandacht werkt samen met de gemeente en volgende week presenteren zij samen een
workshop voor hun begeleiders over hoe men positieve gezondheid, beweging, sport en gezonde
voeding in kunt zetten bij de begeleiding van een cliënt. Frank Ruijs voegt toe dat wanneer hij
signaleert dat het niet goed gaat met een cliënt hij bijvoorbeeld contact opneemt met de huisarts.
Hierna volgt een pauze van 20 minuten.
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Tweede Ronde: ‘In gesprek over eenzaamheid onder ouderen’
Roselinde van Ravenstein
Roselinde van Ravenstein is gerontoloog, wat wil zeggen dat zij zich bezighoudt met het "ouder
worden", zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht en zij is eigenaar van het
Udense projectbureau Zinnovia, gespecialiseerd in het bevorderen van vitaal, sociaal verbonden en
betekenisvol ouder worden; in de preventieve kant dus. Het leven ziet Roselinde als een huis met 5
kamers. Een kamer van sociale redzaamheid, een van lichaam en geest, een met de materiële situatie
(woonomgeving) een kamer van zingeving en inspiratie en een met dagelijkse activiteiten. Zij is bij
meerdere projecten betrokken zoals op haar website (www.zinnovia.nl) is te lezen o.a.
SamenKracht80+ (dialoogbijeenkomsten over meedoen en van betekenis zijn) en Medior Nu – Senior
later (over langer thuis blijven wonen) en de werkgroep toekomstbestendig wonen voor senioren in
Uden. Roselinde werkt zelfstandig of sluit zich aan bij bestaande projecten. In Uden heeft zij een
groot netwerk en werkt ze als een verbinder, ook voor individuele personen.
Aandacht geven, naar iemands verhaal luisteren en praten over de mogelijkheden zijn dingen die
Roselinde doet om ouderen zin in het leven te laten houden, waardoor ouderen mee kunnen blijven
doen. ‘Meestal help ik mensen vrijwillig maar ik moet ook voor mezelf zorgen en een boterham
verdienen’, aldus Roselinde. ‘Mensen moeten zelf de eerste stap zetten, ik help ze om keuzes te
maken’. Iemand uit het publiek merkt op dat alle sprekers tot nu toe veel hetzelfde doen; kunnen
jullie samen niet een organisatie opzetten? Roselinde beaamt dat er veel versnippering is. ‘Bij ons
project om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen hebben we met veel partijen te maken’.
‘Ik zou graag een modelwoning tot mijn beschikking willen hebben waar ik alle mogelijkheden kan
laten zien’.
Marianne van den Berg en Suzan van Tiel
Beide dames zijn vrijwilliger en betrokken bij Op Maat, een project over het verminderen van
eenzaamheid in verzorgingshuis St. Jan. Op Maat is ontstaan uit ideeën die voortvloeien uit de
G1000. Een van die ideeën was het project ‘ontmoeten ter voorkoming van eenzaamheid’. In Huize
St. Jan werden diepte-interviews gehouden met bewoners. Wat misten ze, wat zouden ze verandert
willen zien. Die verhalen werden samengevat en voorgelezen aan cliënten, mantelzorgers,
management enz. Daarna werd subsidie aangevraagd en gekregen. De duo-fiets die oorspronkelijk
van die subsidie betaald zou worden is uiteindelijk op leasebasis aangeschaft en kan door alle
inwoners van Uden gebruikt worden. Van het geld zijn 2 tovertafels (beamer met interactieve spellen)
aangeschaft, een voor Huize St. Jan en een voor het Zorgcentrum.
Als er nieuwe bewoners zijn voor Huize St. Jan worden ze bezocht door een iemand van Op Maat en
die geeft uitleg over de mogelijkheden binnen Huize St. Jan. Ook laten we een flyer achter zodat de
bewoners of zijn familieleden het later nog eens na kunnen lezen. Huize St. Jan beschikt over 275
betrokken vrijwilligers. Op de vraag van Maurits van den Bosch; ’hoe kun je nou eenzaam zijn in
zo’n groot groepshuis’? antwoorden Marianne en Suzan dat veel mensen op hun kamer blijven zitten.
Dat bewoners soms wel kinderen hebben maar dat die zelden op bezoek komen omdat ze een eigen
leven leiden. Fietsen op de duo-fiets is niet alleen fietsen maar ook praten. Op Maat is opgestart in
Huize St. Jan maar nog lang niet klaar; dit zou op veel meer plekken in Uden een vervolg kunnen
krijgen.
Uit het publiek komt de opmerking dat eenzaamheid niet hetzelfde is als alleen zijn; Iemand die
alleen op zijn kamer zit is niet per definitie eenzaam.
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Johan van de Leest
Johan van de Leest is de voorzitter van de Zonnebloem in Uden. Hij vertelt het verhaal van iemand
die vrijwilliger is geworden bij de Zonnebloem. Aanleiding was het dagboekje van zijn moeder dat
hij na haar dood las. Er stonden veel lege pagina’s in. Dagen waarop ze niets meegemaakt en niemand
gesproken had. De Zonnebloem heeft 60 vrijwilligers die mensen, die door een beperking niet meer
mee kunnen doen met de samenleving, thuis opzoeken. Deze gasten worden vaak door de Thuiszorg
voorgedragen. Vroeger organiseerde de Zonnebloem 4 à 5 keer per jaar grootschalige evenementen
maar tegenwoordig zijn het vooral kleinschalige projectjes zoals een picknick. Die organiseren ze dan
op het terrein van een voetbalclub zodat ze met slecht weer naar binnen kunnen. Daar komen 30 tot
40 mensen op af. Toen ze een keer iets organiseerden in het Retraitehuis kwam daar het driedubbele
op af. Als een gast voor de eerste keer deelneemt komt een vrijwilliger hem of haar thuis ophalen om
de drempel tot deelname te verlagen. Uit een enquête naar wat men het liefste wilde doen bleek dat de
kerstbijeenkomst met stip op de eerste plaats staat. Daar komen 250 gasten op af. Het woord ‘gasten’
hebben ze inmiddels vervangen door ‘deelnemers’ om aan te geven dat van de mensen zelf ook iets
verwacht wordt; ze moeten zelf aangeven wat ze willen. De Zonnebloem faciliteert; als iemand naar
de film wil betaald diegene zijn eigen kaartje maar de Zonnebloem betaalt bijvoorbeeld de
(rolstoel)taxi. Deelnemers worden veelal aangedragen door zorgverleners of door mensen die al aan
de activiteiten van de Zonnebloem deelnemen. De Zonnebloem Uden heeft vooral behoefte aan
vrijwilligers.
Hierna volgt een pauze van 20 minuten.
Derde ronde: ‘in gesprek met’
Folkert Soetenga
Folkert Soetenga is vrijwilliger/ coördinator in de wijk Raam en houdt zich bezig met de sociale
cohesie in zijn wijk. Hij ziet zichzelf als aanjager en verbinder van buurtgenoten. Hij is een soort
zelfbenoemd wijkcoördinator. Aanleiding om vrijwilliger te worden was een project van Vivaan en
NL doet waar hij na zijn prepensioen bij betrokken raakte. De Raamhoeve was in 2010 gesloten en de
Kom In was te ver weg van zijn wijk. Hij wilde in zijn eigen straat iets doen. Mensen uit de eigen
wijk komen met een idee voor een volkstuintje en Folkert gaat dan kijken hoe hij dat kan realiseren’.
Zo is er een Facebookpagina (Wijk Raam Uden) opgezet in samenwerking met Ons Welzijn en als
informatie interessant is voor de wijk of er wordt iets georganiseerd in de wijk, dan komt dat erop te
staan. Als er een ouderavond is op school, dan presenteert de buurt zich. Elke straat in de wijk Raam
heeft een ambassadeur, zij vormen de ogen en oren van Folkert Soetenga. Is er ergens graffiti
gespoten dan wordt dat naar de juiste mensen doorgegeven en verwijderd. Folkert Soetenga loopt
regelmatig met de wijkagent door de straten. De buren kennen hem; als er ergens een tuin niet goed
wordt onderhouden dan wordt dat bij hem gemeld en schakelt hij bijvoorbeeld Ons Welzijn in.
Burendag is ook een vorm van verbinding. Met hulp van de gemeente zijn nieuwe speeltoestellen
gerealiseerd. De cirkeltuin, die ontstaan is uit een idee voor een volkstuin, fungeert als
ontmoetingsplek. Volgend jaar gaat Folkert met een bakfiets vol met koffie en thee de wijk rond en
Ons Welzijn promoten. ‘Een buurtuurtje kun je in je eigen wijk beginnen’. ‘In wijk Raam werkt het
en het kan in heel Uden werken’, aldus Folkert.
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Karin Thuis
Karin Thuis is sinds juni dit jaar voorzitster van ‘Udenaar van de Toekomst’ en initiatiefneemster van
het ‘Vitaliteitshuis’. Een website die alle sociale initiatieven in de gemeente Uden bij elkaar brengt.
Karin vertelt dat de G1000 een middel is geweest om te laten zien hoe Uden de toekomst ziet.
Udenaar van de toekomst wil mensen helpen om hun projecten te kunnen verwezenlijken.
Als zorgondernemer heeft Karin veel moeite om mensen te bereiken. Vraag en aanbod komen niet
zomaar bij elkaar. Er is veel kleinschalig aanbod. ‘Wat is passend’? ‘Hoe kom ik waar voor hulp’?
Dit probleem wil Karin aanpakken door een digitale sociale kaart te maken. Dat is het Vitaliteitshuis.
Lokaal worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Ons Welzijn leverde de vrijwilligers en de
gemeente heeft zich ook aangesloten. In april 2018 zal de site, die nu nog in aanbouw is, worden
gelanceerd. Alle zorgorganisaties tot Kea met haar knutselclub zullen erop staan. Streven is om deze
site steeds actueel te houden. ‘Urenlang googelen is voorbij; in drie klikken heb je je antwoord’.
Op de vraag van Maurits van den Bosch hoe dat dan moet met mensen zonder digitale vaardigheden
of zonder internet antwoordt Karin dat mensen dan samen met hulpverleners naar de site kunnen
kijken. ‘Voordeel van de site is dat die altijd actueel blijft; een gemeentegids is vaak al achterhaald
meteen nadat die gedrukt is’.
Uit het publiek komt de vraag over SamSam een digitale marktplaats voor diensten op de site van de
gemeente Uden; ‘lijkt dat niet veel op wat Karin aanbiedt’? ‘Dat is individueel’, aldus Karin; ‘als een
burger een rolstoel zoekt kijkt die op mijn site en ziet dan dat hij die bij het ziekenhuis kan halen’.
Een andere vraag uit het publiek betreft de naam; ‘Vitaliteitshuis’. ‘Landelijk wordt sociale kaart als
naam gebruikt’. ‘Waarom in Uden niet’? Karin zegt dat de discussie over de naam nog niet is
afgerond; daar stoeien ze nog mee.
Op de vraag uit het publiek hoe ze haar site up-to-date houdt antwoordt Karin dat iedere organisatie
die vermeld staat op de site een inlogcode krijgt waarmee ze hun eigen gegevens kunnen actualiseren.
Linda Henkelman en Arnold van Hazendonk van Ons Welzijn
Ons Welzijn is een lokale welzijnsorganisatie die activiteiten organiseert om eenzaamheid te
verminderen en aan te pakken. Ons Welzijn is per 1 januari 2016 ontstaan uit AanZet, MEE, Vivaan
en het Rigom. Linda Henkelman vertelt dat Ons Welzijn in de regio Uden werkt en bestaat uit

drie basisteams; 2 voor volwassenen en 1 voor jeugd en ontzettend veel expertise in huis
heeft. Ons Welzijn geeft o.a. juridisch advies, doet aan buurtbemiddeling, verzorgt
maaltijden aan huis, en regelt bijvoorbeeld een boodschappen bus. De persoon die een
maaltijd komt afleveren is vaak de enigste persoon die men die dag ziet en de boodschappen
bus zorgt ervoor dat men de deur uitkomt. Arnold van Hazendonk benadrukt de
signaleringsfunctie, die is belangrijk. ‘Door vrijwilligerswerk te doen komen mensen uit hun
isolement’. ‘Onze vrijwilligers hebben een opleiding signaleringsvaardigheid gevolgd’.
Uit het publiek komt de vraag of de boodschappen bus toegankelijk is voor rolstoelen. Linda
Henkelman antwoordt dat dit in het verleden wel mogelijk was maar sinds kort niet meer.
‘Die rolstoelplek nam veel ruimte in en er is nu voor gekozen om meer mensen
mee te kunnen nemen’. ‘Mensen met een rolstoel kunnen gebruik maken van Brabantzorg of
de Zonnebloem of van vrijwilligers die in hun privéauto een rolstoel mee kunnen nemen en
om zo samen boodschappen te doen’.
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René Borkus vraagt de aanwezigen wat zij morgen gaan doen om eenzaamheid te
verminderen. Er komen verschillende antwoorden uit het publiek;
•
•
•
•
•
•
•

•

Mijn team inlichten over wat ik vandaag gehoord heb en kijken hoe we dat kunnen
toepassen.
Nabestaandenbezoek.
Initiatief genomen voor dit symposium.
Op bezoek gaan in Huize St. Jan.
Werken in de thuiszorg en netwerken.
Vrijwilligerswerk verrichten voor de Alzheimer Stichting; als dat bij iemand
geconstateerd wordt gaat de partner mee in de eenzaamheid.
Vrijwilligerswerk bij de KBO; eenzaamheid is een breed begrip. Niet iedereen
beschikt over een computer. Ook jongeren kunnen social media niet altijd meer
bijhouden.
Ik ga morgen mensen aanspreken.

Maurits van den Bosch concludeert dat we eenzaamheid niet kunnen oplossen maar ieder kan
wel z'n eigen stapje zetten, zijn eigen steentje bijdragen. ‘Vandaag hebben we met z'n allen
geleerd dat eenzaamheid binnen alle bevolkingsgroepen voorkomt, dat het voor iedereen
anders wordt ervaren en dat iedereen graag wil bijdragen om het op te lossen’.
Daarna krijgt Theo van den Boogaart, voorzitter van de Wmo-raad het woord. Hij
bedankt de aanwezigen voor hun komst en hoopt dat het doel van deze bijeenkomst,
het uitwisselen van kennis en elkaar inspireren, is bereikt. Ook bedankt hij René Borkus en
de andere professionals die hebben meegedacht om van dit Breed Beraad een succes te
maken. Ook Maurits wordt bedankt voor zijn soepele presentatie. Dan worden de leden van
de werkgroep op het podium gevraagd; Anton van Donzel, Harry Wind, Rian van Heugten
en Gerry van Houtum. Zij hebben zich als vertegenwoordigers van de adviesraden in
Uden vrijwillig ingezet om van dit Breed Beraad over eenzaamheid een mooie middag te
maken. Theo van den Boogaart overhandigt ieder van hen een presentje als blijk van
waardering.
Het laatste woord is aan Wethouder Gerrit Overmans. De wethouder complimenteert de
organisatie voor deze inspirerende middag en zegt geschrokken te zijn van die
34% die zich eenzaam voelt. Ook belooft hij morgen nog in die boodschappen bus kwestie te
duiken om te kijken hoe dat is op te lossen.
‘In de huidige participatiesamenleving moeten wij samenwerken; schotten tussen
participatiewet en armoede zijn verdwenen’. ‘Fijn dat jonge mensen zoals Jolanda en Ruben
zich inzetten om eenzaamheid te voorkomen, fijn dat Echte Aandacht de cliënt centraal zet.
‘Dat er vrijwilligers zijn die de bewoners van St. Jan een thuisgevoel willen geven’. ‘’De
Zonnebloem die van gasten deelnemers maakt, daarmee ontsluit je de eenzaamheid’.
‘Geweldig hoe het gaat in Wijk Raam’. ‘Een ontmoetingsgebouw lijkt daar overbodig te zijn
geworden’. ‘Met de invoering van de participatiewet kregen we als gemeente minder geld en
in het begin werd ik overdonderd van alle initiatieven die op me af kwamen’.
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‘Als gemeente hebben we een formele en een informele taak’. ‘Voor de formele taak is Ons
Welzijn onze hoofdcontractor’. ‘Bij de informele taak gaat het mij om de waarde van het
initiatief’. ‘Het geld dat daarvoor nodig is vinden we daarna wel’. ‘Bij goede initiatieven
kijken we in eerste instantie niet naar geld’. ‘Eenzaamheid oplossen doen we samen’!
Om 17.00 uur sluit Maurits van den Bosch dit gedeelte van de middag af en nodigt alle
aanwezigen uit om in de bar nog een drankje en een hapje te gebruiken en met elkaar van
gedachten te wisselen en na te praten over hetgeen men vanmiddag gehoord heeft.
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