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Inleiding
Sinds de ondertekening van het Pact voor de ouderenzorg op 8 maart 2018 hebben we met elkaar de nodige stappen 
gezet. In maart en april zijn de programma’s “een tegen eenzaamheid” en “Thuis in het Verpleeghuis” gelanceerd.
Inmiddels hebben zo'n 100 nieuwe partijen zich aangemeld bij het Pact om de krachten met anderen te bundelen. 
In deze Nieuwsflits informeren we u over de laatste stand van zaken over het Pact en de 3 programma’s. 

Programma Eén tegen 
eenzaamheid
Dinsdag 20 maart jl. vond de lancering plaats van het
Actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’. Het programma is
gevuld met input van wetenschappers, praktijkinitiatieven en
landelijke partijen die VWS samen heeft gebracht op 19, 20 
en 22 februari. Het programma richt zich op het voorkomen 
en bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Dé 
eenzaamheid oplossen kan niemand. Maar iemands 
eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal. Iemands 
eenzaamheid doorbreken gebeurt heel dicht bij de persoon 
zelf. VWS richt dit programma daarom op het mobiliseren en 
ondersteunen van de samenleving om in de eigen omgeving 
verschil te maken.

Gezamenlijke aanpak 
Signaleren, in gesprek gaan en in beweging komen en blijven.
Er zijn organisaties en vrijwilligers die dat al 24/7 doen. De
omvang van het aantal eenzame ouderen wordt groter, dus is
er een aanpak nodig die landelijk en lokaal de spelers met
impact en invloed verbindt. Het programma streeft naar een 
landelijke coalitie met zoveel mogelijk bereik in de haarvaten 
van de samenleving en in elke gemeente een lokale coalitie. 
Een kwartiermaker en enkele ambassadeurs starten voor de 
zomer om deze coalities te gaan (helpen) smeden. Zij zullen 
worden ondersteund met adviseurs en coaches die kennis 
hebben van het onderwerp en een (lokale) aanpak.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid/Actieprogramma+Eenzaamheid.pdf


Grote betrokkenheid in de samenleving
De afgelopen maanden heeft VWS een groot aantal partijen en
personen gesproken over initiatieven om iets te doen om de
eenzaamheid te verminderen. Op de nieuwe praktijk zijn
meerdere van deze initiatieven te vinden. Wat opvalt is de
enorme betrokkenheid en vastberadenheid van partijen om
een verschil te kunnen maken.
Op de website tegen eenzaamheid is al veel kennis over
eenzaamheid en de aanpak daarvan te vinden. De 
publiekscampagne één tegen eenzaamheid is gestart en zal dit 
jaar nog een vervolg krijgen. Een werkgroep met stakeholders 
denkt mee over de invulling daarvan.De samenstelling voor de 
Wetenschappelijke adviescommissie is bijna gereed. Streven is 
om na de zomer de eerste bijeenkomst daar mee te hebben.

Week tegen eenzaamheid
Ideeën en mensen bij elkaar brengen in levendige
bijeenkomsten is een belangrijk onderdeel van de beweging.
De week tegen eenzaamheid van 27 september t/m 6 oktober 
is een prachtig moment om dat te doen. VWS zal in die week
weer meer bekend maken over de vervolgstappen, ook 
gebaseerd op een quickscan van hoeveel gemeenten nu al
een aanpak tegen eenzaamheid hebben of ambiëren en welke
landelijke partijen in zijn gestapt voor de landelijke coalitie.
Maar die week is ook een moment om zelf ook in actie te 
komen en anderen daarin mee te nemen. 

Programma Thuis in het 
Verpleeghuis
Het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid 
en trots op elke locatie’ is af! Wilt u meer lezen over voortgang 
van de uitvoering van het programma, dan kunt u terecht op 
https://www.waardigheidentrots.nl/wol/.
Op 10 april presenteerde minister De Jonge het plan ‘Thuis in 
het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit 
nieuwe programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg 
de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden 
verbeterd. De toevoeging “Waardigheid en trots op elke 
locatie” geeft glashelder aan dat die verbeterslag op 
locatieniveau zijn beslag moet krijgen. Zodat er op iedere 
locatie voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle 
bewoners. Nu en in de toekomst. Klik hier voor een verslag 
van de presentatie van het plan. 

Congres Waardigheid en Trots op locatie 
Op maandag 2 juli a.s. wordt in het World Forum in Den Haag 
voor alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland 
een congres georganiseerd. Deze dag staat bol van workshops 
en presentaties met inspiratie, informatie en goede 
voorbeelden van verpleeghuizen. Dat doen we aan de hand 
van de doelen van het programmaplan: meer tijd en aandacht 
voor de cliënt, gemotiveerde en voldoende zorgverleners en 
leren, verbeteren & innoveren. Ook geïnteresseerde 
deelnemers aan het pact voor de ouderenzorg kunnen zich 
hiervoor aanmelden. 

Programma Langer Thuis
Het Programma Langer Thuis is bijna afgerond en wordt 
maandag 18 juni gelanceerd in Harderwijk. Het programma 
heeft als ambitie om het samenspel tussen de domeinen 
ondersteuning, zorg, welzijn en lokaal initiatief en wonen 
rondom (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Op 29 maart was 
er een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum waar veel 
partijen verbonden aan het Pact voor Ouderenzorg hebben 
meegedacht over de invulling van het programma. Zoveel 
mogelijk van de ideeën die zijn opgehaald worden 
meegenomen bij de ontwikkeling van het programma.
Met de gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en andere 
betrokken partijen zijn nadere gesprekken gevoerd over 
de inhoud van het programma. Afgesproken is om bij de 
implementatie van het programma nauw samen te werken. 
Hiertoe zal een werkgroep Langer Thuis worden ingericht 
waarvoor de meest betrokken partijen zullen worden 
uitgenodigd.

Pact voor de Ouderenzorg
Sinds 8 maart hebben naast de 40 ondertekenaars zo’n 
100 nieuwe organisaties zich gemeld. U hebt allen aangegeven 
de doelstellingen van het Pact voor de Ouderenzorg te 
steunen en uw kennis en ervaring hiervoor in te zetten. 
Op Rijksoverheid.nl is de lijst van deelnemers inzichtelijk 
gemaakt, met als doel dat u elkaar kunt opzoeken en tot 
nieuwe ideeën en samenwerking kunt komen. De stem van 
ouderen mag daarbij niet ontbreken. Daarom richten we een 
focusgroep met ouderen in. Op dit moment bekijken we 
welke netwerken er reeds zijn.  
De activiteiten rondom het Pact zijn ondersteunend aan de 
drie programma’s. We zetten in op samenwerking tussen de 
drie thema’s en rode draden die we daarin terug zien komen. 
In het najaar organiseren we een landelijke bijeenkomst, 
zodat u volop gelegenheid hebt om uit te wisselen en 
inspiratie te krijgen. In aanloop naar deze bijeenkomst 
bouwen we verder aan het netwerk van partijen dat zich wil 
inzetten voor betere zorg en ondersteuning aan onze 
ouderen. De aanmelding om mee te doen aan het Pact blijft 
open!
 
Bent u met elkaar als Pact-partijen een samenwerking gestart 
of van plan deze te starten, dan kunt u zich aanmelden bij 
pactouderenzorg@minvws.nl. Wij willen uw verhalen en 
ervaringen graag in beeld brengen en zijn op zoek naar 
samenwerking waarin twee of drie van de thema’s 
samenkomen. Het gaat dan om de drie thema’s:
eenzaamheid, langer thuis wonen en verpleeghuiszorg. 

https://www.denieuwepraktijk.nl/
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid
https://www.waardigheidentrots.nl/wol/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/hugo-de-jonge-bewoners-gaan-merken-dat-ze-meer-liefdevolle-tijd-en-aandacht-krijgen/
https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/congres-thuis-in-het-verpleeghuis-waardigheid-en-trots-op-alle-locaties/
https://www.rijksoverheid.nl/
mailto:pactouderenzorg%40minvws.nl?subject=

