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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 
Tijdens de behandeling van actieplan ‘ontmoeten en verbinden’ in de commissievergadering van 
7 januari 2021 is toegezegd de raad eind januari/ begin februari te informeren over de resultaten van 
de flitspeiling eenzaamheid onder jongeren, die in het najaar van 2020 gehouden is. Hierbij stuur ik u 
betreffende informatie toe.  
  
Aanleiding flitspeiling 
Het college van B&W wethouders van de gemeente Roosendaal heeft in haar bestuursakkoord 
‘Roosendaal Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’, eenzaamheid als belangrijk maatschappelijk probleem 
benoemd. Terecht, want eenzaamheid is een groeiend probleem. Landelijk, en ook in 
Roosendaal. Waarbij Roosendaal bovendien gemiddeld hoger ‘scoort’ op eenzaamheid dan de rest 
van West-Brabant.   
  
De coronacrisis maakt het allemaal niet makkelijker. Eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking 
neemt toe, waarbij vooral veel jongeren het enorm zwaar hebben. De coronacrisis maakt de aanpak 
van eenzaamheid daarom extra urgent.   
  
In het actieplan eenzaamheid, dat werd geschreven toen de pandemie losbarstte, is aandacht voor de 
aanpak van eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak 
van eenzaamheid onder jongeren (categorie 16-29 jaar).   
  
Om inzicht te krijgen in welke mate de eenzaamheidsproblematiek leeft en speelt onder jongeren is er 
een flitspeiling gehouden onder deze doelgroep.  
  
Over naar de flitspeiling. Wat is een flitspeiling?  
De online flitspeiling is een online onderzoekmethodiek, ontwikkeld door HowAbout You. De 
methodiek wordt gebruikt om in korte tijd meningen/opvattingen te onderzoeken. Om draagvlak of 
richting voor (nieuw) beleid te meten. Maar de flitspeiling is ook breder toepasbaar, bijvoorbeeld als 
nulmeting, om inzicht te krijgen in hoe 'thema’s beleefd worden, of om ideeën op te doen. Kortom: 
de online flitspeiling is bedoeld om te (1) informeren, (2) te consulteren of (3) te co-creëren.   
  
Flitspeilingen:  

• Worden online gebruikt  

• Bestaan uit maximaal 15 vragen, waarvan enkele controlevragen over bv. leeftijd en geslacht  

• Zijn representatief als er tenminste 250 vragenlijsten volledig worden ingevuld  

• Geven na analyse een prima beeld op basis waarvan een eventueel vervolg kan plaatsvinden  

 

Hoe heeft Roosendaals de flitspeiling aangepakt?  
De omvang van eenzaamheid: we horen en lezen er een hoop over. Vooral eenzaamheid onder 
jongeren is veel in het nieuws. Hier ligt een (verborgen) probleem, waar we meer over wilden weten.   
Hoe omvangrijk is eenzaamheid onder Roosendaalse jongeren? Wat speelt er? Dit vormde de 
aanleiding om een nulmeting te doen, in de vorm van een flitspeiling. Doelgroep: jongeren in de 
leeftijd van 16-29 jaar.  
  



Campagne ‘In je eentje’ om doelgroep te bereiken.  
Onder het motto ‘In je eentje… leuk?’ hebben we de flitspeiling onder de aandacht gebracht van de 
doelgroep. Er werden visuals ontwikkeld, een animated gif en teksten in het taalgebruik van de 
jongere.  
  

        
 De campagne is ingezet op Instagram en Facebook, waarbij ook gebruik is gemaakt van gerichte 
‘targeting’, oftewel betaalde promotie. Zo hebben we een optimaal bereik nagestreefd. Om 
jongeren ook in de ‘offline wereld’ te kunnen bereiken hebben we intermediairs ingezet: de middelbare 
scholen, de jongerenraad, jongerenwerkers en het zakelijk netwerk op LinkedIn.  

  
De vragenlijst (zie bijlagen)  
De vragenlijst bevat 11 vragen, waarvan 8 inhoudelijke en 3 controlevragen. Samen 
met HowAboutYou is goed gekeken naar: Zijn de vragen duidelijk? Makkelijk te beantwoorden? Hoe 
zorgen we ervoor dat iemand de lijst volledig invult? De vragenlijst werd voorzien van een korte 
introductie van de wethouder en was te vinden via www.roosendaal.nl/doemee (link is nog actief, maar 
onderzoek is afgelopen).   
  
   

  
 
 
En dan: de resultaten  
 
1. 257 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld.   
2. De mate van eenzaamheid onder de respondenten is groot: 53%. Landelijk is dit 60%. Dit laatste  

weten we omdat onze vragenlijst is ook landelijk is ingezet, waardoor een vergelijk kon worden 
gemaakt.  

3. 15 procent van de respondenten voelt zich vaak eenzaam, 38 procent soms, 30 procent bijna nooit  
 en 17 procent nooit.   
4. 52 procent van de respondenten kent iemand in zijn/of haar omgeving die eenzaam is. Dit merken  
 ze vooral doordat ze zichzelf afzonderen/veel thuis zijn, hierover praten of juist veel sociaal contact  
 opzoeken.   
5. Mochten zij zich al een tijdje eenzaam voelen, dan geeft 40 procent aan bij familie of vrienden  

contact of informatie te zoeken. 14 procent geeft aan niet te weten waar te zoeken, 9 procent zou 
dit via sociale media doen.   

6. Van de mannelijke respondenten voelt 18 procent zich vaak eenzaam en 35 procent zich soms  
eenzaam. Van de vrouwelijke respondenten voelt 13 procent zich vaak en 41 procent zich soms 
eenzaam.   

7. Van de respondenten van 12 tot 18 jaar voelt 35 procent zich vaak of soms eenzaam, van 19 tot 26  
 jaar is dit 60 procent, van 26 tot 35 jaar is dit 62 procent en van 36 jaar of ouder is dit 36 procent.  
8. 63 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan iemand te kennen die eenzaam is,  

tegenover 43 procent van de mannen. Hoe ouder de respondenten zijn, hoe vaker ze aangeven 
iemand te kennen die eenzaam is.     

• Respondenten kennen vooral eenzame mensen in hun eigen leeftijdsgroep (70%).   

• Meisjes/vrouwen herkennen eenzaamheid beter dan mannen/jongens.   

• Veel respondenten hebben geen idee wat ze zelf (70%) of wat anderen (63%) kunnen 
doen tegen eenzaamheid.   

• We kunnen concluderen dat er een ‘gat’ zit tussen signaleren/herkennen en actie.    
 

9. Respondenten geven vaak aan dat die persoon het beste af kan spreken met mensen of hulp kan  
zoeken om de situatie te verbeteren. De omgeving kan helpen door die persoon vaker te vragen 
hoe het gaat, bij die persoon langs te gaan of de persoon meer te betrekken bij activiteiten.   
 

http://www.roosendaal.nl/doemee


10. Het netwerk om de eenzame heen (informatie en contact) is heel breed, waarbij familie,  
 vrienden, en ‘online contacten’ bovenaan staan.    
11. Heb je nog ideeën of opmerkingen over het tegengaan van eenzaamheid? Dit zijn de meest  
 genoemde antwoorden:  

• Meer activiteiten organiseren  

• Eenzaamheid bespreekbaar maken (acceptatie)   

• Vaker langs gaan  

• Breng mensen samen  

• Alleen leren zijn  
  

Algemene conclusies en bevindingen 
Op basis van de resultaten kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken: 

• De uitkomsten zijn bevestigend: eenzaamheid onder jongeren is zoals verwacht omvangrijk. En:  
eenzaamheid leeft!   

• Vrouwen/meisjes herkennen eenzaamheid eerder dan mannen.  
• Onze vragenlijst is ook landelijk ingezet en was daardoor een mooie benchmark voor 

Roosendaal. Er zijn geen schokkende verschillen met andere gemeenten die dezelfde vragen 
stelden.  

• Jongeren (1) bereiken en (2) verleiden om mee te doen aan het onderzoek is een uitdaging.   

• Er zijn diverse aanknopingspunten voor vervolgacties, zoals de vindbaarheid van informatie  
/ontmoetingsmogelijkheden cq. het weten waar te zoeken.   

  
Het vervolg  
Op basis van de flitspeiling wordt met jongeren nader in gesprek gegaan om tot verdere verdieping op 
het thema te komen. Hierbij wordt de vierde generatie methodiek gebruikt, zoals bij Roosendaal 
Spreekt Roosendaal Doet (RSRD). Door het voeren van deze gesprekken hopen we tot nieuwe 
inzichten en aanknopingspunten te komen voor de aanpak vaan eenzaamheid onder jongeren. De 
verdiepende gesprekken zullen plaatsvinden, zodra het weer mogelijk is om hiervoor fysieke 
bijeenkomsten te organiseren.  
  
Binnen het Netwerk Eenzaamheid Roosendaal wordt bekeken hoe het onderwerp eenzaamheid onder 
jongeren verder en breder bespreekbaar kan worden gemaakt. Er zal ook op basis van opgehaalde en 
beschikbare informatie worden gekeken naar benodigde interventies en aanvullend aanbod.  
 
In het vierde kwartaal van 2021 zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de aanpak tegen eenzaamheid. 
 
  
Bijlagen:  

• Vragenlijst  

• Infographic beknopte uitkomsten  

 

Hoogachtend, 

 
I.M. Raaijmakers MSc. RC, 
Wethouder welzijn. 
 

 



 



Vragenlijst eenzaamheid Roosendaal 
 

Dat had je vast niet verwacht! Een vragenlijst van de gemeente. Maar blijf nog even hangen:  

 

Ken je iemand in je omgeving die eenzaam is? Of voel je je misschien zelf wel eens alleen of 

eenzaam? We willen graag meer te weten komen over eenzaamheid bij jongeren. Wil je meewerken 

door antwoord te geven op een paar vragen? 

 

Alvast bedankt! 

Inge Raaijmakers 

Wethouder gemeente Roosendaal 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 Ken je iemand in je omgeving die eenzaam is? 

• Ja 

• Nee 

 

2 Hoe merk je dat? 

…. 

 

3 Hoe oud is diegene ongeveer? 

• Onder de 12 jaar 

• Tussen de 12 en 18 jaar 

• Tussen de 18 en 25 jaar 

• Tussen de 26 en 35 jaar 

• 36 jaar of ouder 

 

4 Weet je wat hij of zij er zelf tegen kan doen? 

• Nee 

• Ja, namelijk... 

 

5 Weet je wat anderen zouden kunnen hem of haar te helpen? 

• Nee 

• Ja, namelijk: 

 

6 Voel je je zelf wel eens eenzaam? 

• Ja, vaak 

• Ja, soms 

• Nee, bijna nooit 

• Nee, nooit 

 

7 Stel: je voelt je al een tijdje eenzaam en/of alleen. Op welke plek zoek je dan naar informatie 

of contact met anderen? 

• Nergens, ik weet niet waar ik moet zoeken 

• Via familie/ vrienden 

• Via school of een (sport)vereniging 



• Via internet, bijvoorbeeld …. 

• Via sociale media, bijvoorbeeld .... 

• Anders, namelijk …. 

 

8 Heb je nog ideeën of opmerkingen om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan? 

• Nee 

• Ja, namelijk... 

 

9 Ben je man of vrouw 

• Man  

• Vrouw 

• Anders 

 

10 Hoe oud ben je? 

• Onder de 12 jaar 

• Tussen de 12 en 18 jaar 

• Tussen de 18 en 25 jaar 

• Tussen de 26 en 35 jaar 

• 36 jaar of ouder 

 

11 Wil je nog iets zeggen over dit onderwerp? 

• Nee 

• Ja, namelijk... 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Voor op de website:  

Zou je willen meepraten over het tegengaan van eenzaamheid in Roosendaal? 

• Nee 

• Ja, dit is mijn emailadres: 


