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Onderwerp: Stichting stuurt noodkreet naar gemeenten om alle ouderen in beeld te 

krijgen

P E R S BE R IC HT

 
Stichting Alles voor Mekaar doet dringende oproep aan alle gemeenten 
om senioren op te sporen en te helpen
Zet nu de Basisregistratie Personen (het voormalige Bevolkingsregister) in bij het opsporen van eenzame ouderen die 
niet in beeld zijn en geen hulp krijgen!

De afgelopen dagen heeft de stichting Alles voor Mekaar uit Heusden een noodkreet gestuurd naar de 
Colleges en Raadsleden van alle Nederlandse gemeenten. Daarin worden de gemeenten opgeroepen om 
alles op alles te zetten om ALLE kwetsbare, eenzame senioren op te sporen en ze een helpende hand te 
bieden.
Veel eenzame ouderen zijn bekend bij de instanties en bij de organisaties die zich om ouderen bekommeren. Maar een 
groot aantal is nergens in beeld, en die komen ook niet in beeld. Omdat zij zich terugtrekken, geen sociale contacten 
hebben, bang zijn en/of ziek zijn. Hun lot is te schrijnend voor woorden. Juist in deze moeilijke corona-tijd kunnen we dit 
niet langer tolereren. Er moet iets gebeuren!
Huiverig
Er is maar één doeltreffend middel om deze eenzame ouderen te vinden: via de Basisregistratie Personen, het vroegere 
Bevolkingsregister. Gemeenten zijn huiverig om deze gegevens in te zetten, gezien de strenge privacywetgeving. 
Begrijpelijk. En toch, het kan!
De Heusdense stichting Alles voor Mekaar, heeft een plan van aanpak ontwikkeld, waarbij de privacy maximaal blijft 
gewaarborgd. De gemeente Heusden is de eerste gemeente die gehoor geeft aan deze noodkreet en werkt nu snel een 
plan uit met gebruikmaking van de Basisregistratie Personen. Daarbij is het plan van aanpak van de stichting de 
leidraad om de onzichtbare en tot nu toe onvindbare eenzame ouderen in beeld te krijgen.
Ophef
De noodkreet zal ongetwijfeld voor de nodige ophef zorgen. Belangrijker is dat uiteindelijk alle Nederlandse gemeenten 
inzien dat deze zware tijd om onorthodoxe maatregelen vraagt om ALLE eenzame, kwetsbaren ouderen in beeld te 
krijgen en ze een helpende hand te bieden.

Bijlagen
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de stichting Alles voor Mekaar, vertegenwoordigd door ……………. of via 
………….. www.allesvoormekaar.nu 

Bijgevoegd zijn de brieven die heden aan de Colleges en Gemeenteraden zijn gezonden, inclusief de Noodkreet en de 
bijbehorende bijlagen.

Stichting Alles voor Mekaar
…………………, initiatiefnemer van de stichting Alles Voor Mekaar, werd in 2017 in zijn privésituatie nadrukkelijk 
geconfronteerd met de problematiek van eenzaamheid onder ouderen. Als mantelzorger van zijn vader, die na het 
overlijden van zijn moeder op 82-jarige leeftijd alleen in hun appartement achterbleef, zag hij wat eenzaamheid met 
ouderen kan doen.
Hij werd hierdoor zo gegrepen dat hij, samen met enkele anderen, besloot in actie te komen. Zij hebben een 
eenvoudig en uiterst effectief concept opgezet. Via een simpele werkwijze van VINDEN, DOEN en VERBINDEN hebben zij 
sindsdien vele kwetsbare, eenzame senioren gevonden en hun situatie kunnen verbeteren. De samenwerking met 
Jumbo Supermarkten in het VINDEN van kwetsbare senioren via Jumbo’s Kletskassa en Koffiecorner springt daarbij in 
het oog.  
Na het VINDEN van deze senioren, VERBINDEN zij hen met Supporters (vrijwilligers) uit de nabije omgeving (liefst uit 
dezelfde straat).  Als ‘Goeie Buur’ geven zij deze senioren aandacht en bieden praktische hulp. Ze brengen ze verder in 
contact met mooie initiatieven die het leven van de senioren verrijken, zoals de Zonnebloem, dagbestedingsactiviteiten, 
kaartclubs en lotgenotencontacten. Ze kennen geen ingewikkelde protocollen, vrijwilligerscontracten of VOG's maar 
werken op basis van gezond verstand en veelvuldig contact.
Zij zijn ook nadrukkelijk aangesloten bij het programma Eén tegen Eenzaamheid zoals door het ministerie  van VWS 
opgezet is en hebben minister Hugo de Jonge al eens mogen verwelkomen tijdens een werkbezoek.
www.allesvoormekaar.nu 
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Bekijk dit bericht online
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