
Resolutie 14.4 Pak eenzaamheid aan 
Ingediend door PerspectieF (IJmert Muilwijk en Niels Kruithof) 
 
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 3 oktober 2009, 
 
Gelezen: 

- Artikel NRC Handelsblad 25 juli 2009: Kerstman vindt eenzaamheid in zomer het ergst; 
- Reformatorisch dagblad 23 december 2008: CU-jongeren: Bestrijd samen eenzaamheid; 
- Manifest PerspectieF ChristenUnie-jongeren december 2008: Eenzaam, maar niet alleen. 

 
Constaterende dat: 

- Er volgens schattingen in Nederland er één miljoen eenzamen mensen zijn  
- De sociale samenhang een belangrijk speerpunt is van het kabinet. 

 
Overwegende dat: 

- De eenzaamheid een negatief effect op de kwaliteit van het leven van mensen heeft; 
- Eenzaamheid een maatschappelijk probleem is aangezien een grote groep van de 

Nederlandse bevolking te maken heeft met eenzaamheid; 
- Eenzame mensen het moeilijker hebben om zich zelfstandig te redden en zo  
- eerder aangewezen zijn op hulp van professionele instellingen, waardoor de druk op de zorg 

toeneemt; 
- Mensen uiteindelijk voor elkaar moeten zorgen, maar de overheid wel kan sturen op 

bewustwording; 
- De overheid ook zorg dient te dragen voor kwetsbare groepen in de samenleving. 
- Hulp op diverse manieren mogelijk, zoals door binnen de gezondheidszorg aandacht te 

besteden aan het sociale welzijn van patiënten; 
- In het integratiebeleid bijvoorbeeld beter rekening gehouden kan worden met de eenzaamheid 

van minderheidsgroepen; 
- Aandacht voor eenzaamheid ook mogelijk is binnen de uitvoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning op gemeentelijk niveau. 
 
Spreekt uit dat: 
De Tweede Kamerfractie en de lokale kiesverenigingen van de ChristenUnie opgeroepen worden om 
de problematiek bij eenzaamheid actief op te pakken, waarbij de genoemde mogelijke verbeteringen 
als voorbeeld kunnen worden genomen. Zo kan de overheid inzetten op voorlichting aan professionals 
en burgers om de bewustwording te vergroten rondom eenzaamheid.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Preadvies: overnemen 
Deze resolutie past binnen onze christelijk-sociale samenlevingsvisie en kan als ondersteuning van 
ons beleid worden gezien. De resolutie is zeker ook gericht aan de kiesverenigingen en de 
gemeentelijke fracties. Het kan daarmee ook een prachtig thema zijn voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, met daarbij de oproep kerken en gemeenten (in het WMO-beleid) te 
betrekken om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.  
 
Op landelijk niveau houdt de Tweede Kamerfractie het kabinet ook scherp op dit thema. 
Fractievoorzitter Arie Slob heeft hier bij de Algemene Politieke Beschouwingen in 2008 hier nog 
speciale aandacht aan gegeven (aan de hand van een voorbeeld uit Amstelveen, de boodschappen-
plusdienst). Om een en ander handen en voeten te geven is een notitie aan het kabinet overhandigd 
met een groot aantal voorstellen om vrijwilligerswerk te bevorderen, waarvan de de totstandkoming 
van een vrijwilligersverzekering een tastbaar resultaat is.  


