Zorgplatform D66 Groningen organiseert een avond over Eenzaamheid
Eenzaamheid treft 1 miljoen Nederlanders, jong en oud, afkomstig uit alle lagen van de
samenleving. Naast individuele oorzaken zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen die van
invloed kunnen zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is hiermee met goede reden een belangrijk
thema in de Groningse gezondheidspolitiek en dit is voor het D66 Zorgplatform Groningen
aanleiding om hierover een informatieve avond te organiseren.
Er zal ingegaan worden op vragen als: wat verstaan we onder eenzaamheid en wat houdt de
lokale aanpak rondom eenzaamheid in? Een belangrijk thema in de discussie is dat de gemeenten
sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen en langdurige zorg aan zieken
en ouderen. Is er een relatie tussen de decentralisaties en eenzaamheid?
Tijdens de avond over Eenzaamheid zal Humanitas Groningen kort uiteenzetten hoe zij samen
met andere partijen de krachten gaat bundelen voor een duurzame aanpak van eenzaamheid in
Groningen. Daarnaast zal Anja Machielse, bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare
Ouderen' aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht, een lezing geven. Machielse heeft
onderzoek gedaan naar de oorzaken van sociale isolatie, hoe sociale betrokkenheid gestimuleerd
kan worden en welke rol overheden en hulpverleners daarbij hebben. Verder zullen enkele
burgerinitiatieven op het gebied van sociale betrokkenheid een pitch houden over hun initiatief en
wordt de avond afgesloten met een paneldiscussie waarbij gelegenheid is om gedachten en
ervaringen uit te wisselen met panelleden waaronder D66 raadslid Wieke Paulusma.
De avond over Eenzaamheid vindt plaats op dinsdag 14 maart 2017 van 19:30 tot circa 21:30
uur in het Treslinghuis, Klaprooslaan 120 te Groningen. De zaal is vanaf 19:00 uur open en
iedereen uit Stad en Ommeland, lid of geen lid van D66, is van harte welkom! Aanmelden voor
de avond kan tot 13 maart via ZorgplatformD66@gmail.com Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname.

