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Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport

Wendela Kuper (MT-lid Directie Jeugd)

• De Directie Jeugd is stelselverantwoordelijk voor preventie

en jeugdhulp, zoals in de Jeugdwet vastgelegd

• Zo kansrijk, gezond en veilig als mogelijk opgroeien

• Aanpak Mentale Gezondheid

Wimke Schuurmans (MT-lid Directie Maatschappelijke Ondersteuning)

De Directie Maatschappelijke Ondersteuning is stelsel-

verantwoordelijk voor het bevorderen van maatschappelijke

participatie, zoals in de Wmo vastgelegd

Programma Eén tegen Eenzaamheid
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Aanpak Mentale Gezondheid

Mentale Gezondheid

• Welbevinden op school

• Handreiking Bevordering Mentale 

Gezondheid Jeugd

• Ontwikkeling van een eenduidig 

begrippenkader

• Verkenning Nationaal 

Preventieakkoord Mentale 

Gezondheid

• Opzetten van een Jongerenpanel 

Mentale Gezondheid

Eenzaamheid

• Eenzaamheid verstevigen en 

borgen in aanpak mentale 

gezondheid

• Goede sociale netwerken van 

belang voor mentaal welbevinden

• Steunpakket Welzijn Jeugd:

• Subsidie JoinUS

• Social Friday en Stronger

Together

• BRAVICO-kennisplatform

• Programma Eén tegen 

Eenzaamheid jongeren onder de 

aandacht brengen





Programma Eén tegen eenzaamheid

Focus actieprogramma

• Lokale aanpak Eén tegen eenzaamheid in gemeenten

• Samenwerking partners non-profit en bedrijfsleven

• Campagne 

• Week tegen Eenzaamheid

• Klein gebaar

• Wetenschappelijke adviescommissie



Voorbeelden

• Join us

• Gemeente Landgraaf

• Join-co (Asten en Someren)

• FriendsOnline – MeerWaarde (Haarlemmermeer) 

• Young Impact
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Open Gesprek

Wat kun je van ons nodig hebben, bijvoorbeeld om dingen…

• Bespreekbaar te maken

• Eenzame jongeren te vinden

• Interventies in te zetten voor eenzame jongeren

Wat zien jullie?

• Is er overheidsbeleid waardoor jongeren meer vereenzamen?

• Welke achterliggende oorzaken zien jullie bij jongeren die zich eenzaam 

voelen?

• Welke partijen heb je nodig om eenzaamheid onder jongeren te 

bestrijden?



Stelling 1

Gemeenten hebben op grond van jeugdwet (on)voldoende 
noodzaak om eenzaamheid op te pakken als prioriteit
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Stelling 2

Samenwerking tussen ouders-school-zorg-gemeente moet anders 
om eenzaamheid bij jongeren te adresseren
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Stelling 3

Bedrijfsleven kan ook voor jongeren een rol spelen. Niet in de 
supermarkt misschien maar wel …….
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Stelling 4

Er moet meer geld naar ….. om verschil te maken in eenzaamheid 
bij jongeren
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Stelling 5

Een dag voor eenzame jongeren helpt tegen eenzaamheid
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