
 

 

Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt 

www.asd-westland.nl 
 

Pagina 1 van 2 
 

Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies ASDW op Plan van Aanpak Eenzaamheid 

 

 

 

Naaldwijk, 16 mei 2019 

 

 

 

Geacht College, 

 

Op 3 april jl. verzocht u de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) om een advies 

uit te brengen over het Plan van Aanpak Eenzaamheid ten behoeve van een voorstel tot 

uitvoering. Tijdens onze vergaderingen van de drie kerngroepen op 17 april jl. is hierop 

een uitgebreide toelichting gegeven. 

 

Op hoofdlijnen kan de ASDW zich vinden in het Plan van Aanpak, en is vooral benieuwd 

naar de uitvoering. 

 

Wel willen wij u graag als advies een aantal punten meegeven die wij nog missen in het 

plan, met het verzoek deze te implementeren in de verdere uitwerking. 

Deze punten zijn: 

1. Een uitgeschreven plan om de zwaktes en bedreigingen aan te pakken. 

2. Aangeven op welke manier de wachtlijst van de GGZ wordt meegenomen, 

aangezien voor deze doelgroep een wachtlijst de eenzaamheid verergert bij 

gebrek aan hulp. 

3. Een concrete uitwerking en daardoor ook een borging van het Plan van Aanpak, 

waarbij de ASDW ervan uitgaat dat het goed moet zijn beschreven voor de 

komende 10 jaar, zodat het niet verloren gaat bij een wisseling van 

gemeenteraad en/of College van B&W. 

4. Een concrete aanpak waarmee de eenzaamheidsbestrijding wordt onderbouwd, 

bijvoorbeeld via keukentafelgesprekken, huisbezoeken of buurtbemiddeling. 

5. Het laten registreren van eenzaamheid door organisaties die subsidie krijgen, bijv. 

via cliënttevredenheidsonderzoek, en deze organisaties aantoonbaar activiteiten 

laten organiseren om eenzaamheid te bestrijden. Deze activiteiten moeten deels 

toegankelijk zijn voor niet-cliënten. 

 

Graag zou de ASDW geïnformeerd worden over het vervolgtraject van dit Plan van 

Aanpak, bijvoorbeeld wanneer het wordt uitgerold, wanneer er geëvalueerd wordt, hoe er 

gemeten wordt en wat de resultaten zijn.  
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Wij zien uw reactie op ons advies dan ook met belangstelling op korte termijn tegemoet. 

Als u verdere vragen heeft zijn wij uiteraard bereid met u hierover in gesprek te gaan. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 


