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Geachte leden van de raad, 

 

Op 17 december 2020 heeft u een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen samen met partners 

aandacht te vragen voor thema’s als eenzaamheid, sociaal welzijn en digitale ontmoeting. Ook werd gevraagd om in 

het derde maatregelenpakket aandacht en uitwerkingsrichtingen op deze thema’s in te bouwen. In deze brief leest u 

over een campagne die we vandaag lanceren om aandacht te vragen voor de onderwerpen die u in de motie heeft 

aangedragen. 

 

Expertsessie  

Om te komen tot een goede invulling van deze motie hebben we op 12 februari samen met de raad een expertsessie 

over eenzaamheid georganiseerd. Een medewerker van MOVISIE heeft tijdens deze sessie geschetst wat 

eenzaamheid is, welke vormen van eenzaamheid er zijn en wat je tegen eenzaamheid kan doen. Vervolgens hebben 

lokale experts verteld hoe zij omgaan met eenzaamheid bij ouderen, jongeren, mensen met een beperking, dak- en 

thuislozen en GGZ cliënten.  

 

Mooie initiatieven in de stad 

Tijdens deze sessie kwam ook naar voren dat er in Breda al veel mooie initiatieven zijn. Zo koppelt het project 

Digimaatjes studenten aan ouderen om hen digitaal wegwijs te maken. Waardoor ouderen kunnen deelnemen aan 

digitale meetings en videobellen met de kleinkinderen. Brengt Zorg voor elkaar Breda een match tot stand tussen 

zorgvraag en aanbod. Zijn er fietsmaatjes en taalmaatjes voor ouderen. En kunnen studenten terecht bij een inloop 

georganiseerd door Tientjes of de Nieuwe Veste, en bij Avans Dates.   

 

Aandacht voor het onderwerp 

Helaas weet niet iedereen dat deze initiatieven er zijn. Bovendien ervaren mensen die zich eenzaam voelen soms 

een drempel om dit soort initiatieven op te zoeken. En anderzijds vinden anderen het weer lastig om eenzame 

mensen in hun omgeving te benaderen. Tijdens de sessie is daarom gesproken over het ontwikkelen van een 

campagne om de bewustwording rondom eenzaamheid te vergroten en mensen tips te geven hiermee om te gaan.  

 

Om deze campagne vorm te geven hebben we op 3 maart een scrumsessie georganiseerd met verschillende 

maatschappelijke partners uit Breda. Met hen hebben we nagedacht over de doelstelling en de hoofdlijnen van een 

campagne. Hier is het volgende doel uit naar voren gekomen: Aandacht geven aan het thema ‘eenzaamheid’ door 

iedereen tot actie aan te zetten. Een positieve prikkel geven aan kansen en mogelijkheden die er zijn om jezelf en 

anderen in een ‘positievere stand’ te krijgen. Dit doen we door het verbinden van partijen in het werkveld en door 

inspiratievolle voorbeelden en mogelijkheden onder de aandacht te brengen.  
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Daarbij hebben we ook aangegeven dat we eenzaamheid zien als iets dat hoort bij het leven. We willen eenzaamheid 

op een positieve manier benaderen, het onderwerp bespreekbaar maken zonder direct het woord eenzaamheid te 

gebruiken.  

 

Uiteindelijk is het bureau Goedzooi geselecteerd om de campagne verder te ontwikkelen en uit te voeren. Zij hebben 

samen met ons het concept +ÉÉN ontwikkeld. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit het 

coronasteunmaatregelenpakket. 

 

Campagne +ÉÉN 

In de campagne +ÉÉN vertellen Bredanaars hoe zij eenzaamheid ervaren en wat zij er aan doen om dit gevoel weg 

te nemen. Zo is Bryan gestart met Brabant Maatjes om jongeren met elkaar in contact te brengen en heeft Kawther 

zich aangesloten bij Buddy to Buddy. Ook het doen van vrijwilligerswerk of bezoeken van een inloop is een 

succesvolle manier om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. En in de campagne laten verschillende 

organisaties uit de stad zien wat zij doen om anderen te helpen. Verhalen en tips worden onder andere gedeeld via 

korte filmpjes op social media, op het platform www.pluseenbreda.nl en via posters in de stad. We roepen iedereen 

op: ‘Doe, Ben, Vraag, Neem plus ÉÉN’. Want plus een beetje meer aandacht, plus een beetje meer sociale 

contacten, plus een beetje meer verbinding maakt het leven een stuk mooier.  

 

Ambassadeurs van de campagne + ÉÉN 

Deze campagne staat of valt met het uitdragen ervan. Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne breed 

onder de aandacht te brengen van onze stakeholders. Hierbij denken we met name aan zorg- en welzijnsorganisaties 

en onderwijs. Ook de raad speelt hier een belangrijke rol bij. Wij willen u dan ook vragen om de campagne met ons 

actief uit te dragen en de video’s/posters met anderen te delen. De campagne zal onder andere worden uitgedragen 

op de socials van de gemeente Breda en via www.pluseenbreda.nl. Het filmpje vindt u via  https://youtu.be/jL-

ZuYrwjYs en kunt ook via die weg gemakkelijk delen via uw eigen social mediakanalen. Bijgaand treft u enkele 

voorbeelden van de posters die de komende weken in Breda te zien zullen zijn. 

 

Door corona en de bijbehorende maatregelen hebben we een zware periode achter de rug. Een periode die het niet 

makkelijk maakte om contact te blijven houden. Maar met de huidige versoepelingen krijgen we weer meer lucht en 

ruimte. Juist daarom gaat deze campagne nu van start. Om iedereen te motiveren en te stimuleren om gebruik te 

maken van alles wat de stad biedt. Om zelf actief te zijn om met een klein gebaar een groot verschil te maken voor 

een ander. Daar is iedere inwoner van deze stad voor nodig. En ook u bent onmisbaar als ambassadeurs om deze 

boodschap uit te dragen en te delen. Alleen samen kunnen we zorgen voor de +ÉÉN.  

 

Met deze campagne en aandacht voor dit belangrijke thema, rekenen we erop dat we op een goede manier 

uitvoering geven aan de motie over dit onderwerp. We zien deze dan ook als afgedaan, en zullen dit op die wijze 

verwerken in het eerstvolgende overzicht van de moties en toezeggingen die u periodiek vanuit ons ontvangt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Miriam Haagh, 

Wethouder Gezondheid 
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