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Kernboodschap Verschillende organisaties in Haarlem spannen zich in om eenzaamheid tegen te 

gaan en te voorkomen onder de noemer Coalitie Haarlem Ontmoet. De coalitie wil 

een samenwerking bewerkstellingen tussen verschillende partners om 

eenzaamheid in Haarlem effectiever en efficiënter tegen te gaan. In 2018 en 2019 

voert de coalitie de volgende acties uit: 1) kennis over eenzaamheid bij 

maatschappelijke partners vergroten en delen, 2) de mogelijkheden onderzoeken 

voor een telefoonlijn waar eenzame inwoners naar toe kunnen bellen voor 

contact en hulp 3) een actieprogramma om het thema eenzaamheid zichtbaar op 

de agenda te houden. Deze activiteiten zijn aanvullend op de vele inspanningen 

die deze organisaties al vanuit hun reguliere werk verrichten om ontmoeting te 

realiseren. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname aan de Commissie 

Samenleving om haar op de hoogte te brengen van de plannen van de Coalitie 

Haarlem Ontmoet. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 18 december 2018 

 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Met de motie 2017- Jaar van de ontmoeting heeft de gemeenteraad het college gevraagd initiatief te 

nemen om activiteiten tot stand te brengen om eenzaamheid te bestrijden. In 2017 werden met het 

Jaar van de Ontmoeting al veel nieuwe activiteiten gestart om eenzaamheid tegen te gaan. Tijdens 

de uitvoering van het Jaar van de ontmoeting hebben een aantal maatschappelijke partners (o.a. 

Dock, Haarlem Effect, GGD, Rode Kruis en Stem in de Stad) de krachten gebundeld in de Coalitie 

Haarlem Ontmoet. De gemeente subsidieert deze coalitie om aanvullende activiteiten mogelijk te 

maken, zichtbaarheid en aandacht te geven aan eenzaamheid en om de samenwerking tussen 

instellingen te stimuleren. In deze informatienota wordt aangeven hoe de coalitie aan de slag gaat is. 

2018 en 2019. 

 

2. Kernboodschap 

Verschillende organisaties in Haarlem spannen zich in om eenzaamheid tegen te gaan en te 

voorkomen onder de noemer Coalitie Haarlem Ontmoet. De coalitie wil een samenwerking 

bewerkstellingen tussen verschillende partners om eenzaamheid in Haarlem effectiever en 

efficiënter tegen te gaan. In 2018 en 2019 voert de coalitie de volgende acties uit, aanvullend op de 

inspanningen die zij al verrichten: 1) kennis over eenzaamheid bij maatschappelijke partners 

vergroten en delen, 2) de mogelijkheden onderzoeken voor een telefoonlijn waar eenzame inwoners 

naar toe kunnen bellen voor contact en hulp 3) een actieprogramma om het thema eenzaamheid 

zichtbaar op de agenda te houden.  

 

3. Aanpak 

De Coalitie Haarlem Ontmoet is in 2018 gestart met een aanpak langs drie lijnen.  

De eerste lijn is coalitievorming, kennis vergroten, leren van elkaar en informatie bij elkaar ophalen 

en delen. Dit door middel van de oprichting van een kerngroep (bestaande uit de belangrijkste 

partners uit zorg en welzijn) en een werkgroep (van vertegenwoordigers van kleinere organisaties, 

inwoners van Haarlem en andere betrokken instellingen). Bij en door beide groepen wordt 

informatie opgehaald, uitgewisseld en gebundeld. Ook komt er een jaarlijkse werkconferentie met 

alle leden en partnerorganisaties waarin prioriteiten worden gesteld en samenwerkingsafspraken 

gemaakt worden. 

De tweede lijn is het onderzoeken van een lokale telefoonlijn voor gesprekken, signalering van 

eenzaamheid en doorverwijzing binnen Haarlem. In de eerste helft van 2019 wordt een pilotproject 

opgezet waarbij aansluiting op de sociale wijkteams belangrijk aandachtspunt is.  

De derde lijn is het Actieleerprogramma Eenzaamheid. Daarin gaan partners bestaande activiteiten 

beter promoten bij kwetsbare doelgroepen, nieuwe activiteiten realiseren en hun personeel en 

vrijwilligers trainen om eenzaamheid beter te kunnen signaleren.  
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4. Uitvoering 

De Coalitie Haarlem Ontmoet is inmiddels al gestart met de uitvoering. Zo heeft er een werk 

conferentie plaatsgevonden in oktober waarin 10 nieuwe organisaties lid zijn geworden van de 

coalitie: o.a. Caritas Haarlem, KBO/PCBO, Stichting de Baan, Hart Haarlem en Tandem. 

Verder is er besloten om het actieprogramma eenzaamheid te richten op drie onderwerpen: 1) 

eenzaamheid tegen te gaan bij jongeren, 2) eenzaamheid bestrijden bij migranten ouderen en 3) alle 

leden van de coalitie  stellen een aandacht functionaris aan die  binnen de eigen organisatie continu 

aandacht vraagt en geeft aan het thema eenzaamheid. 

 

5. Financiën 

Het college heeft de Coalitie Haarlem Ontmoet in juli 2018 €50.000 subsidie verstrekt voor 2018 en 

2019 om de bovengenoemde drie lijnen uit te voeren. Aan de financiering zijn een aantal 

voorwaarden gesteld. Ten eerste dat de coalitie investeert in een onderbouwing van haar activiteiten 

gebaseerd op (cijfermatige) analyse. Wat zijn specifieke omstandigheden en knelpunten in de 

verschillende wijken van de stad en wat betekent dit voor de activiteiten die daar worden ingezet? 

Op deze manier draagt de coalitie Haarlem Ontmoet bij aan een wijkgerichte aanpak van 

eenzaamheid. Ten tweede is er afgesproken dat de in 2017 opgezette website 

www.haarlemontmoet.nl gericht gebruikt wordt bij de uitvoering, als digitale plek waar eenzame 

bewoners of professionals alle informatie kunnen vinden. Derde voorwaarde is dat de coalitie een 

visie op de toekomst ontwikkelt voor als de subsidie na 2019 stopt. Hoe zij in hun reguliere werk 

structureel investeren in het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Met de coalitie is 

afgesproken dat Movisie hen bij dit traject ondersteunt. Movisie is het landelijk kennisinstituut voor 

het sociaal domein en ondersteunt en adviseert organisaties en overheden bij een samenhangende 

aanpak van sociale vraagstukken.  

 

6. Vervolg 

Eind 2019 wordt het programma van de Coalitie Haarlem Ontmoet 2018-2019 geëvalueerd. Er wordt 

gekeken of de ontwikkelde aanpak voldoende is en succesvol geïntegreerd is in de reguliere 

werkwijze van de coalitiepartners. In oktober 2018 heeft het ministerie van VWS medegedeeld dat 

Haarlem een eenmalige decentralisatie uitkering van €250.000 ontvangt in 2018 (december 

circulaire) om de aanpak tegen eenzaamheid te versnellen. Dit bedrag is voor 2019 e.v.. Voor het te 

ontvangen bedrag zal een aanwendingsvoorstel worden opgesteld. 

 

 

 


