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Hulstakker 16
5111 XN BAARLE-NASSAU

Criens
088-3821024
MaiL. pernellcriens@obg.nl
Behandelaar: Pernell

Uw kenmerk:
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Ons kenmerk: 19uit00298
Zaaknummer: 153117

Verzonden op: 14 januari 2019

Onderwerp: Aanpak eenzaamheid

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Op 18 oktober 2018 ontvingen wij uw brief waarin u aandacht vraagt voor de problematiek van
eenzaamheid, met name bijouderen. U benadrukt dat het aanbieden van (ontmoetings-)activiteiten
niet betekent dat er geen of minder eenzaamheid zou bestaan. Daarnaast constateert u dat er weinig
coördinatie ís in het voorkomen van eenzaamheid.
De Adviesraad geeft ook aan dat er meer inzicht moet komen in wat er Ieeft in Baarle. Er is behoefte
aan goed onderbouwd gemeentelijk beleid, gericht op samenwerking en preventie. Vervolgens moet

er een goed lokaal uitvoeringsplan komen.
Ook wijvinden eenzaamheid een belangrijk thema. Daarom is in november 2018 een werkgroep
opgestart. Deze inventariseert wat er nodig is om eenzaamheid in Baarle-Nassau beter te signaleren
en aan te pakken. ln de werkgroep nemen professionals deel van Contour de Twern, MEE, IMW en
de gemeente Baarle-Nassau, vanuit beleid en uitvoering. Zijzullen inputverzamelen bijde GGD,
ervaringsdeskundigen, seniorenverenigingen, (informele) zorgverleners en de Adviesraad Sociaal
Domein.
Op deze manier draagt de werkgroep bijaan de vormgeving van de Basisondersteuning in de kernen
van Baarle-Nassau. Het uitgangspunt is dat ergeen schotten meer zijn en we samen doen wat nodig
is. Op allerleivlakken kunnen partijen elkaaraanvullen en versterken. lntegraaldenken en werken,
professioneel en informeel, is een must.
Het is de bedoeling dat de werkgroep in het voorjaar met een plan van aanpak komt. Voor die tijd
zullen zij contact met u opnemen, want de Adviesraad wordt uiteraard ook betrokken bijde
ontwikkelingvan het plan. Misschien is het mogelijk dat een afgevaardigde van de werkgroep
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2 gemeenten,

Telefoon 14 013
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