Rotterdam, 12 februari 2019.

19bb11649

Onderwerp:

Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H D. Verkoelen (50PLUS)
over eenzaamheid.
Portefeuillehouder S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.
Op 17 oktober 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over
eenzaamheid
Inleidend wordt gesteld:
‘ Eenzaamheid, het overkomt veel mensen. Eenzaamheid ontstaat door het verlies van
dierbaren, door uitsluiting van mensen, door anders te zijn, dooi werkloosheid, door
aanleg, etcetera. De waslijst van redenen is oneindig lang.''
"Hoewel wij bij eenzaamheid vaak aan ouderen denken, treft het alle leeftijden. De kans
bij ouderen neemt wel toe voor mensen van 75 jaar en ouder. Andere 'risicogroepen' zijn
migranten, mensen met gezondheidsproblemen en mensen met financiële problemen.”
50PLUS Rotterdam vindt het afschuwelijk dat in onze stad er zoveel mensen van jong tot
oud zich eenzaam voelen.”
“Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen
aan het college van B&W:’

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
Vraag 1:
Kan het college concreet aangeven hoeveel mensen zich eenzaam voelen in
Rotterdam en is daar ook een verdeling in te maken van jongeren, ouderen,
migranten, mannen, vrouwen en ‘risicogroepen’?
Antwoord:

Met eenzaamheid bedoelen wij hier matige en ernstig eenzame ouderen zoals
gedefinieetd door prof. dr. De Jong-Gierveld.
Op basis van de gegevens van de vierjaarlijkse GGD gezondheidsmonitor kunnen de
volgende aantallen matig plus ernstig eenzame mensen worden berekend.
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Als mogelijke risico-groepen zijn benoemd:
- Ouderen met een niet-westerse migratie achtergrond:
- Alleenstaanden;
- Mensen die moeite hebben met rondkomen
Uit de gegevens blijkt dat bij deze risico-groepen meer dan gemiddeld eenzaamheid
voorkomt.
Opvallend is dat vooral niet kunnen rondkomen het sterkst samenhangt met
eenzaamheid.

Tabel 1 Schatting van het aantal matig tot zeer ernstig eenzamen in Rotterdam
Percentage
matig en (zeer)
ernstig

Geschat
aantal*

Geschat aantal

Geschat aantal

ondergrens

bovengrens

eenzamen
Mannen19+

5WO'

120.000

114.000

125.000

Vrouwen 19+

480/»

115.000

110.000

120.000

Totaal 19+

51 “/o

235.000

229.000

241.000

Jongeren 19 t/m 23 jaar

450/»

19.000

17.000

21.000

Ouderen 65*

5307o

44.000

43.000

46.000

60vo

7 400

6.600

8.200

Alleenstaanden 19-64 jaar

63Vo

54.000

51.000

57.000

Alleenstaanden 65-*-

630/..

23.000

22.000

23.000

Alleenstaanden 19+

6307o

77.000

74.000

79.000

Moeite met rondkomen 19-64 jaar

690Zo

83.000

80.000

87.000

Moeite met rondkomen 65-*-

680Zo

12.000

11.000

13.000

Moeite met rondkomen 19+

680/0

95.000

92.000

99.000

Ouderen 65-*- met een nietwesterse migratieachtergrond

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, GGD en, RIVM en CBS

Registratienummer cluster: 19M000327
Steller: K.H. Haga, (06) 2205 1681

pagina 2

Vraag 2:
Kan het college ook aangeven of er een verdeling van aantal eenzame inwoners
per wijk in Rotterdam is te maken?

Schatting van matige en ernstige eenzaamheid in buurten in Rotterdam 19+
Rijksinsdtuut voor Volksgezondheid

H

en Milieu
Ministerie van Voíksgewndheid, Welzijn en
Sport

Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid
Home

Verantwoording

Eenzaamheid 2016

Buurtajfers 2016 in Rotterdam

Cijfers per
Indicator

Eenzenmlietd

Per buurt in Rotterdam
Percentage

Gemeente

Rotterdam

Buurt

Klik op een gebied om daarvan de cijfers te tonen.

Geen gegevens

C36

8uurt

36-39
39-43
43-46
I 46- 43

Totale bevolking

Gemeente

Nederland

629606

16979120

*ĥ eenzaam'

52

44

*U ernstig eenzaam*

15

10

S sociaal eenzaam*

51

44

14 emotioneel eenzaam’

39

32

İ iMIMr—iMfctftiį

I 48- SI
lirSI

4

Karakteristieken van de buurt (*AJ
*U 15 jaar en ouder

7

8

S eenpersoons huishoudens

48

38

14 niet-westers allochtonen

38

12

14 moeite met rondkomen*

31

19

14 hoog risico op angst of depre

11

7

15

11

ssie*
% onvoldoende regie over eigen
leven*
14 met beperking’

21

16

% met niet-goed ervaren gezond

32

25

heid*
* betreft de bevolking van 19 jaar en ouder

Van de 19+ volwassenen is in Rotterdam 5207o matig tot ernstig eenzaam; landelijk is dat 4407o
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Schatting van matige en ernstige eenzaamheid in buurten in Rotterdam 75*
Rij kslnsdtuut voor Volksgezondheid

a

Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid
Home

en Milieu
Minister!? van Volksgezondheid, Welnjn en

Sport

Verantwoording

Eenzaamheid 75-plussers
2016

Cijfers per

Buurtcijfers 2016 in Rotterdam

tncícator

Per buurt In Rotterdam

Gemeente

Rotterdam

Buurt

Klik op een gebied om daarvan de cijfers te tonen

Percentage
Geen gegevens

Buurt

Gemeente

Nederland

^9
Totale bevolking

629606

16979120

% eenzaam 75-»

59

55

V* ernstig eenzaam 75*

14

12

% sociaal eenzaam 75*

53

50

45

42

7

8

•A eenpersoons huishoudens

48

38

•/* niet-westers allochtonen

38

12

*ĥ moeite met rond komen*

31

19

% hoog

risico op angst of depre

11

7

% onvoldoende regie over eigen

15

11

1 EtaUttlHid f4 ļ
I 57 - 59
ī 59-61
j ř 61

1

% emotioneel eenzaam 75*

,

I Kdikltatllkkát r«l J* {Ml ft*

I

% 75 jaar en ouder

ssie*

leven’

^ met beperking*

21

16

*ĥ rbet niet-goed ervaren gezond

32

25

heid*
* betreft de bevolking van 19 jaar en ouder

Van de 75*-ers volwassenen is in Rotterdam 59070 matig tot ernstig eenzaam; lande'ijk is dat
5507o.

Bron: https://www.rivm.nl/media/eenzaamheid/eenzaamheid.html?qemeente=Rotterdam

Vraag 3:
Is het college op de hoogte van Actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van
Minister de Jonge?
Antwoord:

Ja.

Vraag 4:
Is het college op de hoogte van de open brief van de Coalitie erbij Rotterdam aan
minister de Jonge?
Antwoord:

Ja.
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Vraag 5:
In de open brief van Coalitie Erbij Rotterdam aan minister de Jonge worden een
drietal adviezen geformuleerd waarbij vooral benadrukt wordt om niet alleen op
de eenzaamheid van oude mensen van Ĩ5+ te focussen maar ook in te zetten op
de eenzaamheid bij jongeren. Is het college voornemen om dit advies in de
Rotterdamse aanpak op te nemen?
Antwoord:

Dit college zet de lijn voort om eenzaamheid onder ouderen verder terug te brengen.
Daarin wordt ons college gesteund door de cijfers bij vraag 2. Bij ouderen, vooral Ĩ5+ers, komt eenzaamheid meer voor dan bij de jongere leeftijdscategorieën. Bovendien
zijn de mogelijkheden van ľō+'ers om zelf contact te maken in het algemene minder
dan bij jongeren.
De Coalitie Erbij Rotterdam heeft het vraagstuk van eenzaamheid onder jongeren
inmiddels wel opgepakt. Zii hebben een ‘lerende praktijk' gewijd aan jongeren. De
lerende praktijk bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties,
zoals welzijnsorganisaties en Hogescholen, die dit onderwerp ter hand nemen. Op
deze wijze ondersteunt ons college de maatschappelijke aanpak van eenzaamheid
onder jongeren.

Vraag 6:
Ook wordt in de open brief van Coalitie Erbij Rotterdam geadviseerd om een
grotere rol voor professionals in de begeleiding en ondersteuning van de
groeiende groep senioren met complexe problematiek te geven. Zorg ook voor
adequate professionele begeleiding van vrijwilligers die zich wel kunnen en
willen inzetten voor eenzame ouderen, zodat zij hun taken vol kunnen houden en
goed uit kunnen voeren. Gaat het college iets doen met dit advies in de aanpak
van eenzaamheid onder inwoners van Rotterdam?
Antwoord:

De complexe ondersteuningsvraag voor senioren is onderdeel van de reguliere
professionele ondersteuning van wijkteams, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.
Die wordt ingezet op basis van de vraag van de ouderen. Wordt de vraag complexer,
dan zal de ondersteuning zich hierop inspelen
Vrijwilligers die zich vanuit een organisatie inzetten voor eenzame ouderen krijgen op
dit moment ondersteuning van professionals. Vanuit de Coalitie Erbij Rotterdam
worden ook trainingen voor vrijwilligers verzorgd, zodat zij beter kunnen inspelen op
vragen van ouderen. Niettemin is dit wel een punt van aandacht, omdat de
samenleving verder vergrijst en het van vitaal belang is dat vrijwilligers voldoende
toegerust zijn en blijven voor deze belangrijke taak. Binnenkort bespreekt uw
commissie het startdocument visietraject informele zorg en ondersteuning 2.0 waarin
ook aandacht is voor de ondersteuning van vrijwilligers.
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Vraag 7:
De organisatie ‘Kom erbij' houdt zich intensief bezig met de week van de
eenzaamheid en heeft ais belangrijkste advies aan al die mensen, organisaties
en overheden die zich bezighouden met de bestrijding van eenzaamheid om
vooral in te zetten op de verbreding van het sociale netwerk van mensen die
eenzaamheid ervaren. Is het college eens met deze organisatie die de expertise
in huis heeft op dit thema eenzaamheid, dat er naast de huisbezoeken aan
75plussers veel meer gewerkt moet worden aan het zorgen dat eenzame mensen
zelf sociale contacten gaan leggen buiten de eigen voordeur?
Antwoord:

Jazeker, daar is ons college het volledig mee eens. De vroegere en huidige aanpak
eenzaamheid behelst veel meer dan het huisbezoek Ĩ5+. Van informatie verschaffen
via de gebiedsgidsen actief in de wijk tot het stimuleren van old stars voetbal. En de
activiteiten die ontplooid worden door Opzoomermee (de Lief- en Leedstraten)
welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties, zoais “Vier het leven”. En ook de
vele activiteiten die de Coalitie Erbij Rotterdam organiseert met en via haar leden voor
en met al de oudere Rotterdammers. De kern van de meeste activiteiten is om via een
vorm van samen doen of erop ontmoeting mogelijk te maken en sociale netwerken te
ontwikkelen of te versterken.

Vraag 8:
Is het college bereidt om een masterplan ‘Eenzaamheid onder inwoners van
Rotterdam’ op te zetten en deze aan de gemeenteraad ter advisering voor te
leggen?
Antwoord:

Dit college gaat geen apart masterplan eenzaamheid opzetten, omdat dit college bezig
is met het uitwerken van een masterplan Ouderen, waarin eenzaamheid een belangrijk
onderdeel is

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam
Dd secretari

De burgej

V.J.M. Rc-üzen

A. Aboutaleb
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