
Rotterdam, 3 november 2020. 20bb016044

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen 20bb11035 van het raadslid P.J.H.D. 
Verkoelen (50PLUS) over de ruime verdubbeling van emotionele eenzaamheid.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 10 september 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
emotionele eenzaamheid. (20bb11035)

Inleidend wordt gesteld:
“Dat de maatregelen tijdens de eerste maanden van de corona crisis zijn effect op de 
eenzaamheid onder Rotterdammers zou hebben was te verwachten. Volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben de maatregelen de emotionele 
eenzaamheid onder de Nederlanders vergroot van 21 procent in 2019 naar een jaar later 
29 procent. Onder 75- plussers is de emotionele eenzaamheid in dezelfde periode echter 
meer dan verdubbeld, van 16 procent in 2019 naar 37 procent dit jaar. Onder emotionele 
eenzaamheid verstaat het SCP dat de betrokkenen een hechte en intieme band misten 
met een ander.

De drama’s die zich bij de ouderen thuis hebben afgespeeld worden langzaam duidelijk. 
De oversterfte door eenzaamheid, het intens missen van dierbaren, het opgehokt zitten 
op zichzelf. Ondanks alle goede initiatieven die ontstonden vanaf het begin van de 
corona crisis is de emotionele eenzaamheid toegenomen. De sociale eenzaamheid - de 
eenzaamheid door het gemis aan contacten is niet toegenomen - We hebben met elkaar 
dus toch iéts goed gedaan volgens het SCP.

Toch is de meer dan verdubbeling van de emotionele eenzaamheid wat 50PLUS het 
meeste aangrijpt. De initiatieven van de gemeente Rotterdam om de eenzaamheid in het 
algemeen onder 75-plussers te bestrijden heeft een flinke knauw gekregen. Ondanks 
aandringen van 50PLUS om eerder de afname van de eenzaamheid onder 75-plussers 
te meten, is dat niet gebeurt wat achteraf als zeer spijtig is te ervaren. We zullen nu 
waarschijnlijk nooit weten of de maatregelen die het college heeft genomen om de 
eenzaamheid te bestrijden enig effect hebben gehad.

De emotionele eenzaamheid is zoals gezegd enorm gestegen, maar pakt het college dit 
gegeven op en gaat het college hier mee aan de slag?
50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:”

1. Heeft het college kennisgenomen van het rapport van het SCP: Het welbevinden 
ten tijde van corona?
Ja.
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2. Verwacht het college dat de gepubliceerde cijfers ook voor Rotterdam opgaan?
Het is aannemelijk dat zich ook in Rotterdam een duidelijke toename heeft voorgedaan.

3. Het voornemen van de wethouder is om de huisbezoeken van 75-plussers nog 
maar een keer per twee jaar te laten plaatsvinden. Alleen bij grote 
levensgebeurtenissen zoals verlies van een partner of verhuizing wordt extra 
bezocht. Meent het college dat corona en haar maatregelen aanleiding geven om 
de huisbezoeken aan 75-plussers weer eenmaal per jaar te laten plaatsvinden? 
Corona heeft een grote impact op het uitvoeren van het huisbezoek 7Ō+. Er is 
momenteel een alternatieve invulling van de huisbezoeken om het risico van besmetting 
via vrijwilligers te voorkomen. De werkwijze van de sociale hulpdienst is zeer succesvol 
en het college is van plan deze na de coronacrisis te behouden. Investeringen uit het 
verleden, zoals de huisbezoeken, hebben er ook voor gezorgd dat welzijn een goed 
beeld heeft van kwetsbare ouderen in de Rotterdamse wijken. De gekozen strategie voor 
7Ō+ huisbezoeken zal na de coronacrisis worden gecontinueerd. Hierbij wordt er juist op 
ingezet ouderen gerichter (na grote levensgebeurtenissen) en minder vaak te bezoeken 
om hen zodoende kwalitatief beter te kunnen bereiken.

4. Heeft het college andere maatregelen genomen om de eenzaamheid onder 
ouderen en speciaal onder 75-plussers te bestrijden?
Door ons, maar ook door organisaties in de stad en door Rotterdammers onderling, zijn 
de nodige initiatieven genomen om eenzaamheid te bestrijden.
Zo is in elk gebied een Sociale Hulpdienst Corona opgezet. Bewoners kunnen deze 
Sociale Hulpdienst zowel via 14010 als via de welzijnsinstelling in hun gebied bereiken. 
Deze Sociale Hulpdienst zal het College de komende periode voortzetten. Om de 
mogelijkheden van deze hulpdienst nog eens extra onder de aandacht te brengen en 
ook te benadrukken dat deze er niet alleen voor ouderen is, is onlangs de nodige 
publiciteit gezocht.
Om mensen die in quarantaine moeten en daardoor in de problemen komen een hart 
onder de riem te steken wordt een pakketje met een aardigheidje en de nodige 
informatie over waar hulp te krijgen is aangereikt.
Ook verschijnt er maandelijks informatie in de Havenloods. Deze informatie pagina 
besteedt aandacht aan thema’s als eenzaamheid, de Sociale Hulpdienst Corona en aan 
allerlei andere vormen van ondersteuning waar ouderen gebruik van kunnen maken, 
waaronder hulp bij het digitaal vaardiger worden
Verder hebben de Welzijnspartijen alle 754--ers met kaarten actief benaderd met daarop 
het aanbod van hulp. Ook zijn in veel gebieden huis aan huisacties geweest, waarbij met 
veel ouderen gesprekken aan de voordeur zijn gevoerd. Dit als vervanging van de 15+- 

huisbezoeken. Opzoomer Mee stelt Lief Â Leedpakketjes beschikbaar aan Rotterdamse 
straten. Het pakketje bevat onder andere deurstickers waarmee in de straat zichtbaar 
gemaakt kan worden bij welke bewoners je kunt aankloppen voor burenhulp. Ook zitten 
er burenhulpkaartjes in die in de brievenbus bij ouderen, zieken en alleenstaanden 
gestopt kunnen worden, zodat ze weten dat de buurt hen niet vergeet en een oogje in 
het zeil houdt.
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De app Telebakkie is ontwikkeld. Dit is een telefonisch koffie-uurtje voor maximaal zes 
mensen. Gemakkelijk en snel een groepsgesprek voeren, gewoon vanuit de eigen 
woning.
En dit is maar een greep uit de vele initiatieven die zijn opgebloeid.
Naast deze initiatieven zijn er vele organisaties waar men met vragen terecht kan: Het 
Rode Kruis, Ouderenorganisaties, de Luisterlijn, de Zilverlijn, het Centrum voor 
Levensvragen en de Unie van Vrijwilligers: zij bieden allemaal telefonische 
ondersteuning en soms ook praktische steun.

5. Heeft het college tussentijdse metingen gedaan over de eenzaamheid onder 75- 
plussers voor maart 2020, en zo ja, wil het college deze cijfers publiceren?
Nee, het college heeft in de crisissituatie geen extra onderzoek laten uitvoeren naar 
eenzaamheid onder /õ+’ers. Wel wordt in september/oktober 2020 de landelijke GGD 
Gezondheidsmonitor uitgevoerd. In dit brede onderzoek in de 25 GGD-regio’s wordt ook 
de eenzaamheid gemeten. De situatie in Rotterdam kan hieruit afgeleid worden. In de
loop^źāľr^021 komen deze cijfers beschikbaar, zodat wij weten wat de 
eénzaamheidspercentages zijn van de /ō+’ers in Rotterdam in deze periode.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Dè secretary De burgei

V.J.M. . Aboutaleb
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