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Inleiding   

Eenzaamheid maakt al een aantal jaar opgang als uitdaging waar ook beleidsmatig aandacht voor is, 

en terecht. Gezien het belang van het thema voor ouderen en de rol die ouderen kunnen spelen bij de 

aanpak van eenzaamheid bracht de Vlaamse Ouderenraad in 2019 een advies uit over de aanpak van 

eenzaamheid bij ouderen. Daarin schetst de Vlaamse Ouderenraad zijn visie op eenzaamheid, de 

uitgangspunten voor beleid en vervolgens vier centrale aanbevelingen, uitgewerkt naar 16 concrete 

actiepunten. De aanbevelingen focussen op sensibilisering, het creëren van participatiekansen, de 

uitbouw van zorgzame buurten versterken en het uitbouwen van de geestelijke gezondheidszorg voor 

ouderen.   

Intussen heeft het thema niet ingeboet aan belang, integendeel zelfs. De coronacrisis plaatste 

eenzaamheid hoger op de maatschappelijke agenda dan ooit tevoren. Uit de zesde COVID-19-

gezondheidsenquête blijkt dat bijna 1 op de 3 personen zich erg eenzaam voelt. Van de 65-plussers gaf 

ruim 1 op 4 aan zich uitgesproken eenzaam te voelen en de helft voelt zich matig eenzaam.  Uit de 

jaarlijkse geluksenquête van de UGent en levensverzekeraar NN leren we dan weer dat de 

coronagolven en de bijbehorende maatregelen voor een toename van de eenzaamheidsgevoelens in 

onze samenleving en voor een significante daling van ons algemeen welzijn hebben gezorgd. Bij 

teleonthaal steeg het aantal gesprekken over eenzaamheid met ruim 40%. Die toename was het 

hoogst bij 70-plussers en alleenwonenden. Het wegvallen van activiteiten en sociale contacten werkte 

eenzaamheidsgevoelens in de hand. Die gevoelens werden in het bijzonder versterkt bij mensen die 

over een beperkt netwerk beschikken.  

De Vlaamse Regering maakt daarom een prioriteit van de strijd tegen eenzaamheid met een 

eenzaamheidsplan 2021-2024. Voor de ontwikkeling van dit plan werd alvast een doelstellingenkader 

uitgewerkt met sensibilisering, zorgzame buurten en het delen van goede praktijken als rode draden 

voor een beleid tegen eenzaamheid.   

In dit advies bouwt de Vlaamse Ouderenraad voort op de uitgangspunten van zijn eerdere advies en 

wordt het doelstellingenkader van het eenzaamheidsplan onder de loep genomen. De Vlaamse 

Ouderenraad vertrekt daarvoor vanuit gesprekken met de ouderen en ouderenorganisaties en vanuit 

contacten met zowel concrete initiatieven rond eenzaamheid op het terrein als met academici die zich 

hierop richten in hun onderzoek. Hun bevindingen over de drempels en hefbomen in de praktijk 

vormen mee de basis voor de actiepunten in dit advies.  

  

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2020-01/Advies%202019-4%20over%20de%20aanpak%20van%20eenzaamheid%20bij%20ouderen_DEF.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2020-01/Advies%202019-4%20over%20de%20aanpak%20van%20eenzaamheid%20bij%20ouderen_DEF.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/onderzoek/welzijn-gezondheid-en-zorg/resultaten-zesde-covid-19-gezondheidsenquete-3-op-4-65
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/onderzoek/welzijn-gezondheid-en-zorg/resultaten-zesde-covid-19-gezondheidsenquete-3-op-4-65
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Visie en reflecties bij het doelstellingenkader  

“Voor mij is eenzaamheid oud worden en nooit meer gehoord of ernstig genomen worden. Men 

ziet je niet staan en praat over je hoofd heen en beslist wat hoegenaamd schijnbaar goed is 

voor je. Terwijl niemand vraagt: ‘wat wil je?’, ‘waar gaat je voorkeur naar?’ of ‘heb je misschien 

al ervaring met dit of dat?’. Die eenzaamheid sluipt al heel vroeg binnen, zelfs nog voor je 

helemaal alleen valt zonder partner...”  

- Degryse  

Een duizendkoppige draak. Zo omschreef de Vlaamse Ouderenraad eenzaamheid in zijn advies uit 

2019. Eenzaamheid kan tal van vormen of gedaanten aannemen, van sociale, over emotionele, tot 

existentiële eenzaamheid. Van Roger, die door tal van gezondheidsklachten het gevoel heeft dat hij 

niet meer kan doen wat betekenisvol is voor hem, tot Lydia die uit armoede niet meer deelneemt aan 

het sociaal leven. De diepe eenzaamheid van Marie die pas haar partner verloor, verschilt van wat Jos 

voelt die na 40 jaar samenzijn geborgenheid mist in zijn relatie. De eenzaamheid van Joke die in een 

woonzorgcentrum woont, moet anders benaderd worden dan die van Luc die door zijn pensionering 

in een zwart gat valt. Adèle die levensmoe is, heeft andere ondersteuning nodig dan Lianne die zich 

door vertroebelde familierelaties eenzaam voelt. Amir die thuis dag en nacht zorgt voor zijn partner 

met dementie, loopt een ander risico op vereenzaming dan Willem die door gehoorproblemen 

vervreemd raakt van zijn vriendenkring.  

Die diversiteit aan persoonlijke contexten, aanleidingen en ervaringen moet voor de Vlaamse 

Ouderenraad centraal staan in het denken en werken rond eenzaamheid. Waar veel en vluchtig sociaal 

contact voor de ene een wereld van verschil kan maken, vraagt de andere om een heel andere 

benadering. Bij de uitwerking van oplossingen op maat komt het erop aan op die nuances voort te 

bouwen, aanknopingspunten te bieden en barrières weg te nemen, met het oog op mensen hun 

individuele situatie, hun sterktes en competenties, en de zaken die voor hen betekenisvol zijn.  

Tegelijk ontstaat eenzaamheid niet alleen door persoonlijke uitdagingen en kantelmomenten in 

iemands leven, zoals het verlies van een partner. Bredere maatschappelijke evoluties en 

beleidskeuzes bepalen in grote mate de voedingsbodem voor vereenzaming in onze samenleving. 

Onder impuls van het streven naar kostenefficiëntie worden loketten gesloten, bus- en tramlijnen 

afgebouwd en haltes afgeschaft en ziet het verenigingsleven zich geconfronteerd met besparingen. 

Door het verdwijnen van diensten en voorzieningen vallen veel mogelijkheden tot sociale contacten 

weg. Ook armoede en financiële barrières hebben een grote impact op het risico op vereenzaming. 

Beleidsmaatregelen dienen deze maatschappelijke evoluties te counteren, wie kwetsbaar is te 

ondersteunen, en op een coherente manier eenzaamheid tegen te gaan. De Vlaamse Ouderenraad 

waardeert dan ook dat de Vlaamse regering voor de eerste keer werk maakt van een specifiek 

eenzaamheidsplan.  
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Voor de Vlaamse Ouderenraad is het doel daarbij duidelijk: een inclusieve en zorgzame samenleving 

die ernstige en chronische eenzaamheidsgevoelens geen kans geeft. Dit vraagt om het creëren van 

participatiekansen en het structureel wegwerken van participatiedrempels en bronnen van 

kwetsbaarheid over beleidsdomeinen en –niveaus heen.  Hoewel de Vlaamse overheid deze gedeelde 

verantwoordelijkheid over beleidsdomeinen en –niveaus heen erkent in de inleiding van het 

doelstellingenkader, is hier amper aandacht voor in het eigenlijke doelstellingenkader. Daardoor mist 

de Vlaamse Ouderenraad een belangrijke kritische reflex, zowel met betrekking tot het eigen Vlaamse 

beleid, als met het oog op de bredere maatschappelijke tendensen die vereenzaming in de hand 

kunnen werken.   

De focus in het doelstellingenkader komt daardoor vrijwel volledig te liggen bij het - terechte, maar 

veel engere – belang van sensibilisering en het opzetten van en uitwisselen rond concrete lokale 

initiatieven. De Vlaamse Ouderenraad hoopt dat deze alsnog breed zullen worden opengetrokken, om 

via dwarsverbanden en structurele maatregelen over domeinen heen de participatiedrempels en 

uitdagingen voor de draagkracht van mensen weg te werken. De Vlaamse Ouderenraad verwijst 

daarbij naar het ruimere beleid rond mobiliteit, armoedebestrijding, levenslang en levensbreed leren, 

digitalisering, sociaal-culturele participatie, ruimtelijke ordening en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. 

Dit zijn essentiële voorwaarden om eenzaamheid tegen te gaan, de sociale cohesie te versterken en 

de uitbouw van zorgzame buurten alle kansen te geven.  

Ook de structurele bestendiging van sterke initiatieven is mee een verantwoordelijkheid van de 

Vlaamse overheid. Daar loopt het vandaag vaak mis. Al te frequent doven waardevolle initiatieven en 

projecten uit omdat er geen mogelijkheid is om ze te integreren binnen de vaste werking van 

bestaande diensten en organisaties. De Vlaamse Ouderenraad waardeert de ademruimte voor nieuwe 

initiatieven, maar betreurt het gebrek aan perspectief en engagement rond de verankering van sterke 

initiatieven in het structurele zorg- en welzijnsbeleid.   

Verder wil de Vlaamse Ouderenraad benadrukken dat initiatieven die rond zorgzame buurten worden 

opgezet vooral moeten focussen op het ondersteunen en mogelijk maken van wat mensen in een 

kwetsbare situatie zelf als waardevol en betekenisvol ervaren. Dit gaat breder dan het stimuleren van 

sociaal contact en het ‘kleine helpen’. Dit vraagt om initiatieven die vanuit zorg en welzijn 

dwarsverbanden leggen met domeinen als cultuur, levenslang leren en sociaal-cultureel werk. In het 

bijzonder bij mensen met een zorg- en ondersteuningsnood is het belangrijk om niet louter op die 

zorgbehoevendheid in te spelen, maar net om nieuwe kansen tot inclusie, participatie en sociaal 

contact te creëren. De Vlaamse Ouderenraad vraagt dit aandachtspunt door te trekken doorheen de 

verschillende relevante acties.  

In het kader van het eenzaamheidsplan vraagt de Vlaamse Ouderenraad bijzondere aandacht voor de 

rol van ouderenorganisaties als relevante partner met het oog op eenzaamheid bij ouderen. Op oudere 

leeftijd is het vaak minder makkelijk om een sociaal netwerk op te bouwen of uit te breiden. 

Ouderenverenigingen brengen via een brede waaier van laagdrempelige activiteiten en betekenisvolle 
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engagementen mensen in hun buurt of gemeente samen. Ze versterken hun netwerk, bieden kansen 

tot zelfontplooiing, verbeteren hun gevoel van eigenwaarde en persoonlijke controle. Ze dragen bij tot 

een sterker sociaal weefsel in de buurt en nemen waar nodig een signaalfunctie op ten aanzien van de 

lokale of bovenlokale overheid. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om de rol en het belang van 

ouderenorganisaties te valoriseren door hen actief te betrekken bij de verdere uitwerking van het 

Vlaams eenzaamheidsplan en hen een centrale rol te geven binnen de geplande initiatieven en acties 

gericht op eenzaamheid bij ouderen, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. 

Ten slotte stelt de Vlaamse Ouderenraad vast dat het huidige doelstellingenkader geen aandacht 

schenkt aan existentiële eenzaamheid. Dit terwijl de problematiek van levensmoeheid, van verlies aan 

zingeving en betekenis en het zich existentieel ‘alleen voelen’ toch een bijzondere vorm van meten en 

aandacht vergt. Vooral bij mensen die zich in hun laatste levensjaren geconfronteerd zien worden met 

gecumuleerde, ingrijpende verlieservaringen. In de ogen van de Vlaamse Ouderenraad vraagt deze 

beleving om een eigen benadering, die niet veralgemeend kan worden tot sociale of emotionele 

eenzaamheid.  

Aanbevelingen voor de acties 

Het doelstellingenkader van de Vlaamse regering schuift het verhogen van het bewustzijn rond 

eenzaamheid, het investeren in zorgzame buurten en het delen van goede praktijken (in het bijzonder 

met betrekking tot intergenerationele samenwerking en projecten in zorgsetting) naar voren als rode 

draden voor het toekomstige eenzaamheidsplan. Binnen elk van die doelstellingen wil de Vlaamse 

regering acties uitwerken.   

Hieronder somt de Vlaamse Ouderenraad de acties en aandachtspunten op die daar vanuit het 

perspectief van ouderen en vanuit de gesprekken met initiatieven op het terrein een plaats in moeten 

krijgen.  

1. Zet in op bewustzijn en detectie  

Om doelgericht antwoorden op maat te kunnen bieden, moet er worden ingezet op het verbeteren 

van het maatschappelijk bewustzijn rond eenzaamheid. Ook het bevorderen van inzicht in de 

diversiteit aan eenzaamheidsgevoelens en de noden die hiermee gepaard gaan, hoe deze te 

detecteren en waar men met signalen en gevoelens rond eenzaamheid terecht kan, zijn cruciaal.   

1.1. Versterk de bespreekbaarheid en het bewustzijn rond eenzaamheid bij het brede 

publiek    

“Eenzaamheid maakt integraal deel uit van mijn leven. Wat mij helpt is die eenzaamheid te 

durven aanzien, het pijnlijke of het gemis van dat moment niet vermijden. Het zou mij ook 
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helpen indien ik er met andere mensen kon over spreken, maar in mijn aanvoelen rust daar een 

zeker taboe op. Als je je eenzaam voelt, is er misschien wel iets mis met jou.”  

- Geneviève  

Hoewel de coronacrisis praten over eenzaamheidsgevoelens duidelijk toegankelijker heeft gemaakt, 

rust er nog steeds een sterk taboe op (langdurige) eenzaamheid. Het wordt ervaren als een 

persoonlijke zwakte, of iets waar men als oudere de ander niet mee wil belasten. Daardoor is er een 

grote vraagverlegenheid. Tegelijk kampen de mensen om ouderen heen vaak met een 

handelingsverlegenheid. Er is een gêne om mensen te vragen naar kwetsbaarheden zoals 

eenzaamheidsgevoelens en onwetendheid over hoe tactvol op eenzaamheidsgevoelens in te spelen. 

Als er hulp of ondersteuning wordt aangeboden, ervaren veel mensen ook een schroom om hulp te 

accepteren. Hierdoor blijft eenzaamheid vaak een probleem waar veel onduidelijkheid, 

onzichtbaarheid en ongemakkelijkheid rond heerst. Sensibiliseringsacties en campagnes kunnen de 

bespreekbaarheid en alertheid rond eenzaamheid versterken en mensen handvatten aanreiken om 

hier in de eigen omgeving mee om te gaan.  

Tegelijk kunnen dergelijke campagnes een sterke rol spelen in het scheppen van realistische 

persoonlijke verwachtingen met betrekking tot het eigen leven. Het bewustzijn dat momenten met 

gevoelens van eenzaamheid normaal zijn, in elke levensfase kunnen voorkomen en vaak buiten je 

directe invloed liggen, is een belangrijke eerste stap in het versterken van veerkracht en in het 

bespreekbaar maken van die moeilijke momenten of situaties.  

Tot slot moet deze sensibilisering ook gericht drempelverlagend werken om naar professionele 

aanspreekpunten te stappen. Zowel mensen die zelf eenzaamheid ervaren als mensen die bezorgd zijn 

om anderen moeten worden toegeleid naar waar of bij wie ze terecht kunnen en weten wat ze van die 

ondersteuning kunnen verwachten.  

1.2. Help situaties van eenzaamheid in kaart brengen     

“Acties die tot nog toe opgezet zijn, zijn eigenlijk toch wat nattevingerwerk. We gaan uit van 

signalen die we opvangen, maar eigenlijk hebben we meer data nodig om de noden echt goed 

te kennen. Zo kunnen we analyseren op welke doelgroepen en noden we moeten focussen bij 

het uitwerken van nieuwe acties. Je kan veel initiatieven opzetten, maar als de nood er niet is, 

gaat het nooit van de grond komen.”   

- Deborah 

Een goede detectie van eenzaamheid is het startpunt van elk sterk eenzaamheidsbeleid. Een 

samenspel tussen gericht proactief werken, gevalideerde screening, inspelen op observaties vanuit de 

omgeving en alertheid voor signalen van de persoon zelf staat daarbij centraal.   
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Vandaag bestaan er heel wat initiatieven van lokale besturen die huisbezoeken organiseren waarbij 

leeftijd het voornaamste criterium is. In sommige gemeenten kunnen burgers bijvoorbeeld rekenen 

op een telefoontje of huisbezoek na hun 85e verjaardag. Op die manier tracht de gemeente gericht in 

kaart te brengen of er ondersteuningsnoden zijn en of er sprake is van vereenzaming. Toch blijft dit 

een weinig verfijnde screeningsmethode, die enerzijds zeer omvangrijk kan zijn, en anderzijds 

eenzaamheid en kwetsbaarheid dreigt te reduceren tot een fenomeen van de (aller)oudste 

leeftijdsgroepen. De Vlaamse Ouderenraad pleit ervoor om, in navolging van bijvoorbeeld het D-Scope 

onderzoek (2018), lokale besturen en actoren in het kader van het eenzaamheidsplan bij te staan in 

het hanteren en samenbrengen van indicatoren en parameters die helpen om meer doelgericht 

huisbezoeken met een focus op detectie van kwetsbaarheid en eenzaamheid op te zetten.  

In het kader van het proactief opsporen van eenzaamheid, al dan niet in combinatie met andere 

vormen van kwetsbaarheid, wijst de Vlaamse Ouderenraad op het belang van een gevalideerd 

screeningsinstrument dat breed gehanteerd kan worden om kwetsbare situaties, waaronder de 

diverse vormen van eenzaamheid, te detecteren en in kaart te brengen. Het gaat daarbij om een 

instrument dat zowel kwetsbaarheden als sterktes en competenties in kaart brengt, door een breed 

amalgaam aan welzijnswerkers, zorgprofessionals en vrijwilligers gehanteerd kan worden, en aangeeft 

in welke situaties extra ondersteuning of opvolging wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op 

het kwetsbaarheidsbalans-instrument zoals ontwikkeld binnen het D-scope onderzoek, of op het 

sociaal supplement binnen BelRAI. De Vlaamse Ouderenraad suggereert om deze onderzoeksopdracht 

mee in het eenzaamheidsplan te voorzien.  

Net zo belangrijk voor de detectie van eenzaamheid is de rol die buren, mantelzorgers, familieleden 

en vrienden spelen om eenzaamheid op te merken. Ook professionals in de eerstelijnszorg zijn ideaal 

geplaatst om eenzaamheid te detecteren. De voelsprieten van vrijwilligers, sociaal-culturele 

verenigingen, handelaars, dienstverleners en andere actoren die in de buurt actief zijn, vangen ook 

heel wat signalen op. Toch stokt het vaak in de doorstroom van die signalen. Om dat te faciliteren, is 

een laagdrempelig en zichtbaar lokaal aanspreekpunt essentieel, dat kan instaan voor advies, 

toeleiding of het inschakelen van hulp en ondersteuning. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om in de 

initiatieven in het kader van zorgzame buurten ook deze component duidelijk in het stimulerend kader 

mee te nemen.  

Maar ook ruimer dienen vrijwilligers, zorgverleners, welzijnswerkers, verenigingen en andere spelers 

in het kader van zorgzame buurten toegang te hebben tot bruikbare informatie en richtlijnen rond het 

oog hebben voor en gepast reageren op signalen van vereenzaming. Goedbedoelde maar ongelukkige 

reacties kunnen immers het gevoel niet begrepen te worden net versterken, of leiden tot acties 

waaraan de betrokkene geen behoefte heeft. De Vlaamse Ouderenraad hoopt daarom dat ook dit 

soort instrumenten, met inbegrip van aandacht voor de diversiteit aan situaties van eenzaamheid, mee 

resultaat kan worden van de trajecten en kennisdeling die worden opgezet.  

http://www.d-scope.be/nl/
http://www.d-scope.be/nl/
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Tot slot vraagt de Vlaamse Ouderenraad bij de detectie van eenzaamheid bijzondere aandacht voor 

doelgroepen die een specifieke benadering en ondersteuning nodig kunnen hebben in het tegengaan 

van vereenzaming, zoals mensen in armoede, mantelzorgers, en ouderen die anderstalige zijn of een 

andere etnisch-culturele achtergrond hebben. 

1.3. Zorg voor duidelijke richtlijnen in verband met het recht op privacy 

Voor initiatieven en samenwerkingsverbanden op het terrein is de regelgeving rond gegevensdeling 

vaak een complex struikelblok met het oog op detectie en outreachend werken. De Vlaamse 

Ouderenraad pleit er daarom voor om in het kader van het Vlaams eenzaamheidsplan te bekijken hoe 

duidelijke richtlijnen op maat van lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden rond eenzaamheid 

en kwetsbare situaties uitgewerkt en aangereikt kunnen worden. Op welke manier kan die 

gegevensverzameling en –deling opgezet worden, op welke manier kan informatie van betrokken 

actoren gekruist worden, hoe kunnen mensen worden benaderd en hoe kunnen 

vrijwilligersinitiatieven hierrond aan de slag, …? 

2. Creëer hefbomen voor laagdrempelige participatie in de buurt  

“Positieve contacten bij een gemeenschappelijke activiteit, de mogelijkheid iemand te helpen 

met woord of daad, het gevoel dat je bij een groep mensen hoort, door hen aanvaard en erkend 

wordt, dat er met jou rekening wordt gehouden, het zijn allemaal aspecten die tegen 

eenzaamheid helpen.”  

– Christiane  

Voor de Vlaamse Ouderenraad dient een zorgzame buurt niet alleen een hechte, maar ook een 

inclusieve en leeftijdsvriendelijke buurt te zijn, waar iedereen op een actieve en kwaliteitsvolle manier 

ouder kan worden, in verbinding met zijn omgeving. Dit impliceert dat een zorgzame buurt niet alleen 

draait rond sociale cohesie en buurtgerichte zorg, maar evenzeer gericht moet zijn op het structureel 

wegwerken van participatiedrempels binnen de buurt.   

2.1. Ondersteun lokale organisaties om drempels in hun aanbod weg te werken  

“Moeilijk bereikbare groepen bestaan niet. Er zijn wel moeilijk bereikbare organisaties.”  

- De Visscher (in De Donder & al., 2021)  

Vlaanderen kent een rijk sociaal-cultureel leven, dat zowel nieuwe ontmoetingskansen als 

mogelijkheden tot zelfontplooiing biedt, met een sterke lokale spreiding en inbedding. Toch ervaren 

mensen soms barrières die hen ervan weerhouden om hier aansluiting bij te zoeken of te vinden. Die 

drempels kunnen financieel zijn, maar net zo goed sociaal, fysiek, taalkundig, gebonden aan mobiliteit, 

toegankelijkheid of beeldvorming, … Een sterke zorgzame buurt draait niet alleen rond het opzetten 
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van extra initiatieven gericht op wie hulp nodig heeft, maar ook op het zo inclusief mogelijk maken van 

het bestaande aanbod van verenigingen, organisaties en instellingen voor deelnemers en vrijwilligers.  

De uitrol van de Drempelmeter, ontwikkeld door de stad Hasselt en de hogeschool UCLL, zou alvast 

een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor onder meer organisaties en verenigingen om hun werking 

en aanbod te screenen op zichtbare en minder zichtbare drempels, en die actief vast te nemen binnen 

de eigen werking.  

Een piste die nog een stap verder gaat, is de uitbouw van een platform dat zicht geeft op allerhande 

activiteiten in de buurt, maar waarbij mensen de drempels of barrières die ze ervaren ook kunnen 

signaleren aan de vereniging of organisatie in kwestie. Dit biedt de kans om hier vanuit de organisatie 

actief op in te spelen, bijvoorbeeld via het organiseren van vrijwilligersvervoer, iemand inschakelen 

die ervoor zorgt dat de persoon niet ‘alleen’ moet toekomen, inspelen op vragen over de 

toegankelijkheid, enz. Een dergelijk platform zou helpen om drempels tot activiteiten en het ruimere 

sociaal-culturele verenigingsleven in de buurt te verlagen, zeker naar mensen met 

ondersteuningsnoden toe.   

De Vlaamse Ouderenraad vraagt ten slotte specifieke aandacht voor de impact van toenemende 

kwetsbaarheid op de mate van participatie aan het ruimere sociaal en cultureel leven. Onderzoek (De 

Baere & al., 2017) toont aan hoe participatie zeker bij de oudste ouderen sterk afneemt.   

Met de intentieverklaring ‘Lang Leve Kunst’ engageerden de Vlaamse ministers  Gatz  en  Vandeurzen  

zich in 2016 om  zorg en cultuur dichter bij elkaar te brengen met het oog op de participatie van 

kwetsbare ouderen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om vanuit de strijd tegen vereenzaming, zeker 

onder kwetsbare ouderen, via een hernieuwde engagementsverklaring een duidelijke impuls te geven 

aan de samenwerking tussen cultuur, welzijn, onderwijs, zorg en sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

Zo krijgen ook kwetsbare ouderen de kans om van kunst en cultuur te (blijven) genieten, bij voorkeur 

in uitwisseling met andere generaties.   

2.2. Faciliteer de uitwerking van een heldere sociale kaart voor iedere gemeente  

Mensen die geholpen of ondersteund willen worden hebben nood aan een overzicht van acties, 

initiatieven en personen bij wie zij terecht kunnen. Dit kan gaan van een babbel- of 

vertrouwenspersoon, over verenigingen en sociale activiteiten waarbij ze kunnen aansluiten tot 

professionals en vormingen die hen versterken. Het aanbod kennen maakt het immers makkelijker om 

er vragen over te stellen. Hiervoor moet er werk worden gemaakt van een toegankelijke lokale sociale 

kaart met een duidelijk overzicht van de initiatieven, organisaties en aanspreekpunten bij wie mensen 

met eenzaamheidsgevoelens terecht kunnen voor hun specifieke noden. Professionals en vrijwilligers 

moeten worden gevormd om mensen wegwijs te maken in en te helpen bij het raadplegen van de 

sociale kaart. 

https://www.hasselt.be/nl/nieuws/e-drempelmeter
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2.3. Zet in op de driehoek wonen – welzijn – zorg  

De mogelijkheden tot de uitbouw van een zorgzame buurt hangen sterk samen met de lokale context. 

De woonsituatie en de ruimtelijke omgeving bepalen in grote mate de setting, de afstand en de 

laagdrempeligheid voor sociaal contact en sociale cohesie in de buurt. De vaststelling blijft dat heel 

wat woonplekken in Vlaanderen lang niet voldoen aan het beeld van een ideaaltypische dorps- of 

stadskern.  

Dit betekent dat elk beleidsdomein met een link met welzijn mee op zoek moet naar hoe het 

beleidsmatig kan bijdragen tot zorgzame buurten, over een diversiteit aan lokale contexten heen. Het 

gaat daarbij onder meer om het creëren van wandelvriendelijke buurten, het inrichten van 

dorpspunten, het organiseren van openbaar vervoer en vervoer op maat in buitenstedelijke gebieden, 

het inzetten op cohousing en andere alternatieve (intergenerationele) woonvormen, … De Vlaamse 

Ouderenraad vraagt om gericht met deze beleidsdomeinen en de lokale besturen te bekijken welke 

actiepunten mogelijk zijn met het oog op het creëren van inclusieve zorgzame buurten. Het concept 

van de “leefbuurten”, zoals voorgesteld door de Vlaamse bouwmeester, kan hiertoe inspirerend 

werken. 

Omgekeerd wijst de Vlaamse Ouderenraad ook op de negatieve impact die beleidsbeslissingen binnen 

bredere domeinen kunnen hebben op het risico tot vereenzaming. De Vlaamse Ouderenraad vraagt 

daarom om een structurele toets te hanteren, waarmee de Vlaamse overheid nagaat welke impact 

voorziene beleidsmaatregelen kunnen hebben op het risico tot vereenzaming van en het creëren van 

ontmoetingskansen voor mensen in een kwetsbare situatie. 

3. Help lokale actoren sterke initiatieven uitdenken 

Bij het uitdenken en opzetten van lokale acties tegen eenzaamheid komen vaak heel wat uitdagingen 

kijken. Via het aanreiken van goede praktijken, onderbouwde inzichten en concrete tools kan een 

Vlaams eenzaamheidsplan helpen om waardevolle initiatieven uit te bouwen in de strijd tegen 

eenzaamheid, in al zijn vormen en gedaanten. 

3.1 Inventariseer en deel goede praktijken vanuit verschillende invalshoeken  

“Ik voel me vooral eenzaam als er niemand rond mij is met wie ik kan delen wat er dat moment 

echt toe doet voor mij. Ik voel me soms erg eenzaam tijdens activiteiten, wandelingen, lezingen, 

zelfs gezamenlijke maaltijden als ik op dat moment met niemand kan delen wat mij 

bezighoudt.”   

- Arlette  

Recent onderzoek (De Donder & al., 2021) geeft aan dat initiatieven rond zorgzame buurten zich vaak 

richten op ontmoeting en verbinding tussen bewoners en sociale cohesie in de wijk. Dit is zonder meer 
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een belangrijke hefboom in de strijd tegen sociale eenzaamheid. Toch is het belangrijk de brede 

diversiteit aan vormen van eenzaamheid te capteren bij het delen van goede praktijken. Met 

betrekking tot de voorziene databank met goede praktijken vraagt de Vlaamse Ouderenraad dan ook 

om vanuit een wetenschappelijk kader tot een gediversifieerde waaier aan goede praktijken te 

komen, met oog voor zowel de lokale context, de diverse vormen van eenzaamheid, de eventuele 

combinatie met (residentiële) zorg, … Voor de Vlaamse Ouderenraad primeert in een dergelijke 

databank de diversiteit aan praktijken boven de kwantiteit.  

Belangrijk is daarbij ook een goed zicht te geven op de procesmatige aanpak en ervaringen bij de 

diverse goede praktijken. Uit onze gesprekken met initiatieven op het terrein bleek onder meer de 

nood aan inspiratie rond volgende thema’s: het opzetten van vorming en opleiding, het uitbouwen van 

een sterke vrijwilligerswerking, het ontwikkelen van privacyrichtlijnen en het realiseren van 

partnerschappen met diverse organisaties.  

3.2 Creëer een lerend netwerk voor zorgzame buurten en de aanpak van eenzaamheid  

Een lerend netwerk of bredere intervisiemomenten zijn belangrijk om met collega’s en mede-

vrijwilligers uit andere gemeenten en organisaties ervaringen en goede praktijken uit te wisselen, om 

knelpunten te bespreken en om nieuwe, innovatieve ideeën te laten ontstaan. De Vlaamse 

Ouderenraad pleit ervoor om dit als volwaardig aspect van het projectkader rond zorgzame buurten 

te voorzien en daarbij de link te leggen naar reeds bestaande initiatieven en (doelgroepen)organisaties 

die ervaring hebben met het voorkomen en verhelpen van eenzaamheid.  

3.3. Waarborg de aandacht voor vrijwilligers als onmisbare schakel  

“Vrijwilligers zijn de sleutel tot succes van een actie. Als je vrijwilligers vindt en hen kan 

enthousiasmeren voor een bepaald initiatief, groeit dat meestal uit tot een succesvolle actie. 

Vrijwilligers hechten belang aan het groepsgevoel, de erkenning die ze krijgen door af en toe 

samen te komen, een vorming te mogen volgen of ondersteuning waarop ze kunnen rekenen.”  

- An  

Bij het organiseren van acties die eenzaamheid voorkomen of aanpakken zijn vrijwilligers onmisbaar.  

Enerzijds zijn ze vaak een onmisbare hefboom voor initiatieven rond eenzaamheid, anderzijds wijst 

alle onderzoek uit dat mensen die vrijwilligerswerk doen zich minder snel eenzaam voelen dan mensen 

die geen vrijwilligerswerk doen.   

Toch kunnen net initiatieven rond eenzaamheid veel vragen van vrijwilligers. Ze kunnen er immers 

geconfronteerd worden met emotioneel geladen situaties, schrijnende levensomstandigheden en 

pijnlijke levensverhalen die blijven nazinderen. Een goede selectie is daarbij essentieel, net zoals 

terugkoppelingsmomenten die de gelegenheid bieden om over de situaties die je meemaakt te 

reflecteren en bepaalde knelpunten te bespreken. Ook de nazorg na een engagement als vrijwilliger is 
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daarbij van belang. Initiatieven die vanuit het eenzaamheidsplan ondersteund worden, moeten dan 

ook bewust aandacht hebben voor deze component van het vrijwilligersbeleid.  

3.4. Kijk breder dan louter naar de kwetsbaarheid  

Onderzoek (De Donder & al., 2021) leert dat de tweedeling tussen zorgvrager en zorggever in de 

praktijk vaak weinig zwart/wit is. Enerzijds kunnen mensen die zich eenzaam voelen, al dan niet 

omwille van een bepaalde kwetsbaarheid, net enorm worden geholpen door een zorgende rol voor 

iemand anders te kunnen opnemen (huisdier van een buur uitlaten, burenhulp, vrijwilligerswerk, ...). 

Anderzijds kijken initiatieven gericht op mensen met zorgnoden vaak onvoldoende naar de personen 

om de kwetsbare heen, zoals de gezinsleden en mantelzorgers. Deze kunnen het nochtans ook vaak 

zwaar hebben en eenzaamheidsgevoelens ervaren ten gevolge van de omvang en intensiteit van hun 

ondersteunende rol. Die mentale en fysieke belasting, in combinatie met een groeiend sociaal 

isolement, kan vereenzaming sterk in de hand werken. Voor de Vlaamse Ouderenraad is het daarom 

belangrijk dat er bij het ondersteunen van initiatieven rond zorgzame buurten zeker ook aandacht is 

voor initiatieven die inzetten op het netwerk rond de persoon met een zorgnood of kwetsbaarheid, en 

voor initiatieven die de traditionele opdeling tussen zorgvrager en zorgkrijger doorbreken. 

3.5. Besteed specifiek aandacht aan het omgaan met emotionele en existentiële 

eenzaamheid  

Daar waar veel initiatieven op sociale eenzaamheid gericht zijn, vormen emotionele en existentiële 

eenzaamheid vaak een veel moeilijkere problematiek om als vrijwilliger, als naaste of als professional 

mee om te gaan. Zowel in diepgaande een-op-een gesprekken, als in het opzetten van initiatieven en 

goede praktijken. De Vlaamse Ouderenraad vraagt daarom om in het kader van het eenzaamheidsplan 

specifiek onderzoek op te zetten rond het omgaan met emotionele en existentiële eenzaamheid, met 

als doel om initiatiefnemers, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers concrete richtlijnen, 

vormingen en inspirerende praktijken aan te reiken.  

4. Geef het lokaal bestuur als regisseur de juiste tools in handen  

“Elk dorp of elke buurt moet beschikken over een gemeenschapsruimte, hoe bescheiden ook, 

waar mensen geregeld mekaar kunnen ontmoeten voor een babbel, een tas koffie of een 

kommetje soep met boterham in combinatie met wat ontspanning en nuttige informatie. Een 

actieve buurtwerking moet ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om erbij te zijn. Ook het 

oprichten van ‘buurtpunten’ kan belangrijk zijn om het gebrek aan basisdiensten te 

compenseren en sociale cohesie in de buurt te verhogen. Bij dit alles kan de lokale overheid 

sensibiliseren, faciliteren en ondersteunen.”  

– Jos  
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Het lokaal bestuur heeft als regisseur van het lokaal sociaal beleid een belangrijke sturende, 

verbindende en faciliterende rol in de uitbouw van zorgzame buurten en de strijd tegen vereenzaming. 

Op basis van de gesprekken met initiatieven op het terrein wijst de Vlaamse Ouderenraad op de 

hefbomen die nodig zijn om die rol waar te maken.  

4.1. Krachten en bestaande initiatieven capteren    

“Eenzaamheid is een vraag naar wederkerige warmte, tussen alle generaties. Vanuit de oudere 

kan het de warmte van de glimlach zijn, bij het kijken naar een spelend kind.”  

– Koen   

Om initiatieven op te zetten die een antwoord kunnen bieden op de noden die in de buurt leven, 

moeten ook de aanwezige ‘krachten’ en hefbomen in de buurt gekend zijn. Tal van actoren zoals 

burgers, verenigingen en lokale raden, scholen, woonzorgcentra, woonactoren, 

mobiliteitsorganisaties, eerstelijnsprofessionals … spelen in de praktijk immers al een rol in de buurt. 

Het in kaart brengen van de capaciteiten of krachten in de buurt is dan ook een belangrijke eerste 

stap. Door het ontwikkelen of verspreiden van concrete methodieken en instrumenten hiervoor (zoals 

de buurtscan uit het project ‘Burenhulp’ of de buurtanalyse in het project ‘Zorgzame buurten: minder 

mazen, meer net’) kan het eenzaamheidsplan lokale besturen helpen in het uitdenken of coördineren 

van initiatieven en samenwerkingsverbanden.  

Tegelijk hamert de Vlaamse Ouderenraad erop dat de rol van de actoren zoals verenigingen en lokale 

raden actief gezien, erkend en gevaloriseerd moet worden. Die structurele waardering en erkenning is 

er vandaag vaak nog te weinig en dreigt ook in een projectmatig kader rond zorgzame buurten 

onderbelicht te blijven. 

4.2. Zorg voor een coördinerende kracht op lokaal niveau  

“Je hebt nood aan iemand die dit allemaal coördineert en er de ruimte en middelen voor krijgt 

om hier fulltime mee bezig te zijn. Die persoon moet constructief en verbindend kunnen 

omspringen met organisaties met een eigen reeds bestaande werking. Dat vergt veel 

communicatie en een doordachte aanpak”.   

- An   

Het doelstellingenkader wijst erop dat in zorgzame buurten de betrokken relaties tussen de personen 

met een zorg- of ondersteuningsnood, de mantelzorgers, de buurtbewoners, de vrijwilligers, de 

professionele zorgverleners en de lokale overheid erg belangrijk zijn en een voorwaarde vormen voor 

kwaliteitsvolle resultaten. Die relaties worden zelden ‘vanzelf’ opgebouwd en in stand gehouden.  
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De Vlaamse Ouderenraad hecht dan ook belang aan de rol van een buurtzorgcoördinator, die zowel 

instaat voor de organisatie van de proactieve detectie van mensen in een kwetsbare situatie als voor 

het uitbouwen van structurele samenwerkingsverbanden tussen de formele en informele actoren 

binnen de zorgzame buurt. In het kader van het eenzaamheidsplan vraagt de Vlaamse Ouderenraad 

om in kaart te brengen in welke mate deze professionele functie op lokaal vlak veralgemeend is, welke 

randvoorwaarden essentieel zijn voor het succes van deze rol en in welke mate daaraan voldaan is, en 

zo nodig hoe deze functie meer structureel ingebed en verankerd kan worden op lokaal niveau.  

4.3. Realiseer de programmatie van lokale dienstencentra  

Het doelstellingenkader verwijst terecht naar de nieuwe rol van lokale dienstencentra in het kader van 

het woonzorgdecreet. Daarbij ligt een sterk accent op de centrale rol van het dienstencentrum op het 

vlak van het opmaken van de buurtanalyse, het ondersteunen van burenhulp, het capteren van 

signalen en het vervullen van een brugfunctie die toeleidt naar het zorg- en welzijnsaanbod in de buurt, 

in samenspraak met het lokale verenigingsleven en de relevante eerstelijnsactoren.  

Toch beschikken nog steeds niet alle gemeenten in Vlaanderen over een lokaal dienstencentrum in lijn 

met de programmatie. Die afwezigheid bemoeilijkt de uitbouw van buurtgerichte zorg en zorgzame 

buurten. Om de sociale cohesie in elke buurt te realiseren, moet er worden ingezet op de realisatie 

van de programmatie van de lokale dienstencentra en dient de uitbouw van de antennewerking 

verder te worden gestimuleerd. Dit moet gepaard gaan met een sterke omkadering van de lokale 

dienstencentra in functie van hun nieuwe opdrachten. De Vlaamse Ouderenraad acht het aangewezen 

dat de lokale dienstencentra in alle facetten van hun nieuwe rol de nodige aansturing en 

ondersteuning krijgen.  

5. Zet in op eenzaamheid in residentiële zorgsettings  

De Vlaamse Ouderenraad waardeert dat het eenzaamheidsplan in het bijzonder wil inzetten op het 

delen van goede praktijken met betrekking tot zorgsettings. Ouderen die in woonzorgcentra wonen 

zijn immers op een bijzondere manier kwetsbaar voor eenzaamheidsgevoelens. Ze hebben hun 

vertrouwde omgeving verlaten en vallen terug op een kleiner netwerk, waardoor sociale eenzaamheid 

de kop op kan steken. Ook van emotionele eenzaamheid kan sprake zijn. Vaak verhuizen ouderen 

immers zonder hun partner naar het woonzorgcentrum en soms kan de verhuis ook wegen op het 

regelmatig contact met kinderen, kleinkinderen en andere vertrouwde gezichten. Ouderen die in een 

woonzorgcentrum wonen, worstelen ten slotte vaak ook met existentiële levensvragen. De verhuis 

naar het woonzorgcentrum en het daarmee gepaard gaande verlies aan autonomie zet hun identiteit 

onder druk en ze kunnen het moeilijk hebben om zin te blijven geven aan hun leven.  

Daarom is het van cruciaal belang dat elke bewoner als individu écht centraal staat en dat zijn leven 

maximaal kan blijven vertrekken vanuit de eigen wensen, relaties en doelen. Om hieraan tegemoet te 

komen is de uitbouw van een sterke woon- en leeffunctie in de residentiële ouderenzorg cruciaal. De 
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Vlaamse overheid dient dit verder te stimuleren, zodat elk woonzorgcentrum hier maximaal op inzet. 

Inspirerende modellen als a sense of home, Tubbe en het project wonen en leven wijzen de weg, maar 

moeten op een structurele manier breed ingang krijgen. Ook de verdere uitbouw van de 

eerstelijnspsychologische functie in de residentiële woonzorg verdient extra stimulansen. De 

mogelijkheden hiertoe, zoals de aanwerving van een psycholoog in het woonzorgcentrum, maar ook 

samenwerkingen met de ouderenteams van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de 

Expertisecentra Dementie, moeten worden aangemoedigd en ondersteund. Dit moet ertoe leiden dat 

de aandacht voor de psychosociale noden in de woonzorgcentra versterkt wordt, dat 

eenzaamheidsgevoelens snel gedetecteerd worden en dat de medewerkers hier op een gepaste wijze 

mee omgaan. 

Goedgekeurd door het bestuursorgaan op 2 juni 2021. 
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