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Eenzaamheid is van alle tijden, van alle leeftijden en komt in 
alle lagen van de samenleving voor. Bijna iedereen kent het 

gevoel en is - een bepaalde periode van zijn of haar leven - weleens 
eenzaam. Gevoelens van eenzaamheid horen dan ook bij het leven. 
Uit cijfers van de GGD NHN blijkt dat 39% van de volwassenen en 
54% van de ouderen boven de 75 jaar zich in meer of mindere mate 
eenzaam voelt (mannen iets vaker dan vrouwen). Minder bekend is 
dat eenzaamheid ook voorkomt onder jongeren. In Noord-Holland 
geeft 48 % van de jongeren aan matig tot zeer ernstig eenzaam te 
zijn, waarvan 4% (zeer) ernstig. Duidelijk is dat de bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen, volwassenen, of jongeren om   andere 
benaderingen vragen. Wat is eenzaamheid precies? Is het probleem 
altijd te voorkomen? Hoe signaleren we eenzaamheid en werken we 
vervolgens wijkgericht effectief samen in de aanpak tegen een-
zaamheid?

Zo’n 130 betrokkenen uit het sociaal domein in Noord-Hol-
land Noord (afkomstig van gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, onderwijs en burger- en cliëntvertegenwoordiging) 
verzamelden zich op deze mooie na-zomerdag in Alkmaar. Tijdens 
de deelsessies bleek grote betrokkenheid bij de deelnemers, die 
zich in tal van deelsessies verdiepten in mogelijke aanpakken en 
met elkaar in dialoog gingen. De laatste cijfers over eenzaamheid, 
praktijkvoorbeelden en trends werden volop uitgewisseld.

Uit de vele presentaties op deze dag werd onder andere 
duidelijk dat eenzaamheid een complex probleem is dat 

in verschillende gedaanten en maten voorkomt. Het probleem 
eenzaamheid aanpakken is niet eenvoudig en niet in alle gevallen 
mogelijk of nodig. Het vraagt om bezinning en om maatwerk, maar 
ook om intensieve samenwerking en echte betrokkenheid van par-
tijen uit het veld. Agendering bij gemeenten en wijkgerichte  
integrale samenwerking tussen formele en informele partijen welzijn 
en zorg is wenselijk om vooral ernstige vormen van eenzaamheid 
tijdig te signaleren en te verminderen.  

Organisatie:  
 

GGD Hollands Noorden en Voor Mekaar Oudorp, in 
samenwerking met Coalitie Erbij en het 

Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Klik hier voor het programma

In dit verslag een korte impressie in woord en beeld. 
Ook tref je links aan naar de presentaties en voorbeelden 

die aan de orde kwamen.

“De laatste cijfers over eenzaamheid, 
praktijkvoorbeelden en trends in 

aanpakken werden volop uitgewisseld.”

Noord-Holland 
Noord tegen 
eenzaamheid

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934111
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Gabrielle Geerdink, adjunct- 
directeur GGD Hollands Noorden 

Gabrielle heet iedereen welkom, 
namens de organisatoren GGD 

Hollands Noorden en Voor Mekaar 
Oudorp. De bijeenkomst is tot stand ge-
komen in samenwerking met Coalitie Erbij, 
een samenwerkingsverband van maat-
schappelijke organisaties, die zich inzet 
tegen eenzaamheid en het Kennisplatform 
Sociaal Domein Noord-Holland. 

Gabriëlle: “Dat de opkomst voor deze bijeenkomst zo groot 
is vandaag laat zien dat eenzaamheid een serieus onder-

werp is waarover wordt nagedacht. De cijfers laten dat ook zien. De 
GGD Hollands Noorden onderzoekt al jaren de eenzaamheid onder 
de bevolking in Noord-Holland Noord. Uit de laatste monitor (2016) 
blijkt dat eenzaamheid de afgelopen vier jaar opnieuw is toege-
nomen. 39% Van de volwassen bevolking geeft aan matig tot zeer 
ernstig eenzaam te zijn. Van de 65-75-plussers is dat 43%, waarvan 
7% (zeer) ernstig eenzaam. De GGD meet deze cijfers aan de hand 
van de schaal van De Jong-Gierveld1. In 2016 is voor het eerst ook de 
eenzaamheid onder jongeren onderzocht in Noord-Holland Noord. 
Maar liefst 48% van de jongeren uit het voortgezet onderwijs geeft 
aan matig tot zeer ernstig eenzaam te zijn. De Gezondheidsatlas laat 
meer trends en cijfers zien. Uitwisselen van informatie en samenwer-
king op dit onderwerp is belangrijk.”

Arie Ouwerkerk,  
directeur Coalitie Erbij

Arie Ouwerkerk, directeur Co-
alitie Erbij juicht het toe dat 

op een conferentie als deze lokale 
partijen de urgentie van eenzaamheid 
zien en willen samenwerken. In het 
kader van het project ‘Versterking 
lokale aanpak van eenzaamheid’ 
heeft Coalitie erbij een handreiking 
gemaakt die inzichten deelt die de af-
gelopen jaren zijn opgedaan in meer 
dan twintig gemeenten in Nederland.

Cijfers 
eenzaamheid 

Noord-Holland 
onder de loep

 
Hand-

reiking Lokale 
aanpak van 

Eenzaamheid

1 Aan personen worden 11 statements voorgelegd over gevoelens van een-
zaamheid. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een totaalscore berek-
end. Hieruit kan de mate van eenzaamheid worden opgemaakt. Er worden vier 
categorieën onderscheiden: 1. Niet eenzaam (score 0-2), 2. Matig eenzaam (score 
3-8), 3. Ernstig eenzaam (score 9-10), 4. Zeer ernstig eenzaam (score 11)

“Dat de opkomst voor 
deze bijeenkomst zo 

groot is vandaag, laat 
zien dat eenzaamheid 
een serieus onderwerp 

is”

“Dat de opkomst voor 
deze bijeenkomst zo 

groot is vandaag, laat 
zien dat eenzaamheid 
een serieus onderwerp 

is”

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934722
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=939117
https://ggdhn.buurtmonitor.nl//jive?cat_open_code=c83
http://www.samentegeneenzaamheid.nl/handreiking  
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Rick Kwekkeboom,  
Lector Community Care Hogeschool van 
Amsterdam, lid Interne Expertgroep  
Aanpak Eenzaamheid

Rick Kwekkeboom werkt voor het 
lectoraat Community Care aan 

de Hogeschool van Amsterdam. Zij is 
onderzoeker en richt zich onder  
andere op grootstedelijke (gezond-
heid)zorg vraagstukken en informele 

zorg.  Kwekkeboom: “Voordat je iets aan 
eenzaamheid kunt doen is het belangrijk 
dat duidelijk is wat eenzaamheid is. De 
definitie van eenzaamheid is het sub-
jectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 
bepaalde sociale relaties. Eenzaamheid 
wordt onderverdeeld in Emotionele en 
Sociale eenzaamheid.” Kwekkeboom 
benadrukt in haar presentatie dat  
onderzoek naar eenzaamheid belangrijk 
is en roept professionals op om op zoek 
te gaan naar interventies die passen, 
vooral niet bang te zijn voor ‘evidence 

based’ interventies en mee te helpen met de zoektocht naar ‘werk-
zame elementen’. Want er is nog veel te leren als het om goede 
aanpakken tegen eenzaamheid gaat.

Kwekkeboom: “De definitie is 
het begin van het daadwerke-

lijk begrijpen van het probleem. Het 
biedt een handvat om eenzaam-
heid te herkennen en om daarna 
verder te kijken of er sprake is van 
een tijdelijk situatie of een (bijna) 
structurele. Pas dan kun je op zoek 
naar een interventie die past en op 
maat is.

Los daarvan gaat het ook om het hebben van een goede rela-
tie met een persoon en of je iemand genoeg vertrouwt om je 

kwetsbaar op te stellen. Het gaat vaak om de gelegenheid bieden, 
om contact te maken en de ontmoeting te faciliteren. Het gaat bij 
eenzaamheid om veel meer dan sociale ondersteuning, zo kan een 
gemeente wat doen aan sociale eenzaamheid door stedenbouw-
kundig na te denken over de toegang van de stad en de inrichting 
van nieuwbouwwijken. Hoe een infrastructuur georganiseerd is kan 
gevoelens van eenzaamheid tegengaan.  

Amsterdam is momenteel bezig met een brede ‘aanval’ op 
eenzaamheid. Daarvoor zijn 8 virtuele inwoners van Amster-

dam (zogeheten persona’s) in kaart gebracht. Het zijn de personen 
die scoren op de volgende kenmerken: mantelzorger, psychiatrische 
problematiek, licht verstandelijke beperking, Lhbti (lesbisch/homo/
bi/transgender/intersekse), weduwe, immigrant, jongere, werk -en 
partnerloos.” Algemene 

inleiding 
eenzaamheid

“Voordat je iets aan 
eenzaamheid kunt doen 

is het belangrijk dat 
duidelijk is wat 

eenzaamheid is.”

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934723
https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/aanpak-eenzaamheid/experimenten/
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Gerine Lodder, 
Postdoctorale onderzoeker 
Universiteit Groningen

Gerine Lodder, Postdoctorale  
onderzoeker Universiteit Gronin-

gen, heeft onderzoek gedaan naar een-
zaamheid bij jongeren en sluit zich aan 
bij het verhaal van Rick Kwekkeboom. 
Eenzaamheid bij jongeren is zeker een 
probleem, maar het vraagt om een ande-
re aanpak. Het klopt dat eenzaamheid 
op die leeftijd er een beetje bij hoort. Je 

kunt het vergelijken met honger. Je hebt voedsel nodig dus ga je 
eten. Eenzaamheid geeft ook een signaal in je lichaam. Het treedt 
op als je behoefte hebt aan sociaal contact. We zijn gemaakt om in 
groepen te leven. Op zich is het dus een positief om te overleven. In 
de pubertijd verschuift de aandacht van je ouders naar je vrienden 
en ben je extra gevoelig voor je omgeving. 

Als het gevoel dat je sociaal 
contact mist de overhand 

krijgt kan dit negatieve gevol-
gen hebben voor de gezondheid. 
Lodder legt in haar onderzoek ook 
een duidelijk verband met mentale 
en fysieke gezondheid. Eenzaam-
heid heeft op de lange termijn een 
slechte invloed op de nachtrust en 
resultaten op school, werkt  
misbruik van stimulerende middelen in de hand, en geeft op de lan-
ge termijn een groot risico op  
obesitas.

Gerine: “Opmerkelijk is dat onderzoek aantoont dat sociale 
media niet zo gevaarlijk zijn als vaak wordt gedacht. Eenzaam-

heid onder jongeren zou dan daardoor moeten toenemen en dat 
blijkt niet uit onderzoek. Bij veel pubers verdwijnt dat zogenoem-
de hongergevoel maar bij de groep waar het blijft, zien we dat dit 
gevoel bij dezelfde mensen op andere (kritieke) momenten in hun 
leven weer de kop op steekt. In 
Noord-Holland Noord heeft 4% 
van de jongeren last van zeer 
ernstige (chronische) eenzaam-
heid. Een percentage dat on-
geveer even hoog ligt als het 
aantal jongeren met depressie. 
Willen we echt iets aan een-
zaamheid doen dan moeten we 
het probleem erkennen en de 
complexiteit ervan leren begrij-
pen. Daarnaast is het belangrijk 
om eenzaamheid te kunnen 
signaleren en bespreekbaar te 
maken. De aanpak van een-
zaamheid vraagt om maatwerk”

Een-
zaamheid 

bij jongeren. 
Inzichten uit 
onderzoek

“Opmerkelijk is dat  
onderzoek aantoont dat 
sociale media niet zo ge-

vaarlijk zijn als vaak  
wordt gedacht.”

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934724
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VERDIEPINGSSESSIES

 

Praktijkvoorbeelden: 

Marianne Frieling (GGZ NHN) over 
keukentafelgesprek bij jongeren
Karel Dexhage, over Competentie-
training bij pubers

Marianne Frieling vertelt over het initiatief van GGZ NHN  
‘Rouwen aan de keukentafel’

Dat is ontstaan naar aanleiding van het overlijden van een 20 
jarige jongen uit West-Friesland door zelfdoding, waar na de 

uitvaart maatschappelijk onrust ontstond. Uit literatuur is bekend dat 
suïcide bij 20% van de nabestaanden suïcidale gedachten oproept. 
De vrienden van deze jongen zijn bij elkaar gebracht aan de keuken-
tafel van het café en zo werden zij gesteund in hun rouw (video) en 
mogelijk ‘besmettingsge-
vaar’. 

Hoewel de problematiek totaal verschilt, blijkt de methodiek 
die hierbij werd gebruikt een effectieve manier te zijn om met 

jongeren aan de slag te gaan. Ook is een collega van Marianne gaan 
hardlopen met een groep om dichtbij te zijn en contact met hen te 
maken. 

Karel Dexhage zet de groep aan het werk door een oefening te 
doen die leert voelen in hoeverre je iemand toelaat in je per-
soonlijke ruimte. 

Bij jongeren helpt het om ze te leren hun grens aan te geven 
en zichzelf te leren kennen, zodat -wanneer bijvoorbeeld een 

docent de jongere vraagt bij zijn bureau te komen- het kind weet 
welke afstand het nog als aangenaam ervaart en welke niet. Bij de 
competentietraining voor jongeren (12/18-jarigen) wordt bewust 
gewerkt in gemixte groepen jongeren. Jongeren zien dan dat an-
deren ook tegen dingen aanlopen of hoe andere kinderen dingen 
oplossen. 

Gerine Lodder wordt gevraagd te reflecteren op de twee pre-
sentaties: “De twee praktijkvoorbeelden laten zien hoe het 

mogelijk is om op een informele manier contact te maken met (an-
dere) jongeren en dat is goed want schaamte is de grootste kernbe-
lemmering. Er gebeurt veel, ook in Noord-Holland. Probleem is wel 
dat we er geen goed zicht op hebben en dat de bestaande sociale 
kaarten niet toereikend zijn. Het begint met een inventarisatie van 
wat er nog meer aan aanbod is. Er moet een totaalplaatje van het 
aanbod ontstaan, waarin ook de interventies gericht op de sociale 
gezondheid en welzijn zijn meegenomen”.

“Jongeren zien dan dat anderen 
ook tegen dingen aanlopen of 
hoe andere kinderen dingen 

oplossen”

Deelsessie 1, 
Methodieken

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934720
https://www.youtube.com/watch?v=ahCvzjrqCes&feature=youtu.be
http://www.ctkd.nl
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934844
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VERDIEPINGSSESSIES

Maaike Verhagen (Radboud Universi-
teit Nijmegen) 

Praktijkvoorbeelden: 
Kim Entius (KIC) over sociale vaar-
digheden en de KIC-webapplicatie
Marjolein van der Veer (Centrum Het 
Antwoord) over High Tea met meiden

Maaike Verhagen van de Radboud  
Universiteit over het belang van de  
vijf stappen  

De vijf stappen waaraan ge-
dacht moet worden bij de 

aanpak van eenzaamheid zijn: 
• probleem erkennen;
• signaleren; 
• bespreekbaar maken; 
• aanpak op maat en 
• effectiviteit onderzoek.  

Op de vraag van een jonge-
renwerker uit Bergen waar 

te beginnen in de aanpak op een-
zaamheid bij jongeren, antwoordt Maaike dat er nog veel onderzoek 
gedaan moet worden: “Kijk bij de start of je met een focusgroep 
kunt werken, houd goed in gedachten wat voor soort eenzaamheid 
je wilt aanpakken en houd goed voor ogen wat je wilt bereiken. Join 
us in Veghel van stichting Joli heeft vorig jaar met hun initiatief de 
2e Nationale Eenzaamheidsprijs gewonnen. Join us is voor jongeren 
tussen de 13 en 18 jaar die het moeilijk vinden om sociaal contact te 
maken met leeftijdgenoten. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met 
een vorm van autisme, jongeren die te weinig vertrouwen in zichzelf 
hebben, van nature gesloten zijn of een laag zelfbeeld hebben. Vrij-
blijvend en gratis ontmoeten zij elkaar tweewekelijks in een jonge-
rencentrum.  

Onderbegeleiding van pedagogen hebben ze niet alleen een 
gezellige avond, maar wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, vrijetijdsbesteding en het wegnemen van eenzaam-
heidsgevoelens.” 

Kim Entius (Kracht in Controle, KIC) over het vergroten van  
sociale zekerheid binnen een school 

Kim Entius vertelt dat KIC een in de praktijk ontwikkeld lespro-
gramma is dat de sociale zekerheid binnen een school ver-

groot. Het lesprogramma wordt ondersteund door een unieke app, 
die de docent visueel inzicht geeft in de ontwikkeling en de verhou-
dingen tussen de leerlingen. KIC is niet ontwikkeld om eenzaamheid 
te signaleren, maar doordat de onderlinge verhoudingen in kaart 
gebracht worden is goed te zien wie er veel vrienden/contacten 
heeft en wie niet. Zo kan er door de docenten op ingezet worden 
om bepaalde contacten tot stand te laten komen. Door bijvoorbeeld 
bij een sportopdracht leerlingen met elkaar te koppelen, wat ook 
weer invloed kan hebben op het groepsgedrag. 

Marjolein van der Veer  
(Centrum Het Antwoord) 
over High Tea met meiden

Centrum Het Antwoord 
is een samenwerkings-

verband van orthopedagogen, 
psychologen, gz-psychologen 

en orthopedagoog-generalisten. 
Van der Veer vertelt over een voorbeeld uit de praktijk van het Cen-
trum: “Een van de meiden die begeleiding krijgt van Centrum Het 
Antwoord gaf aan dat ze zo eenzaam is en bijna geen vriendinnen 
heeft en vroeg of er niet iets georganiseerd kon worden. Ze kwam 
toen zelf met het idee om een meiden High Tea te organiseren.” 
Samen met Van der Veer heeft zij toen het idee uitgewerkt en zijn ze 
gestart en deze High Tea is in Hoorn al vijf keer georganiseerd. De 
groep groeit en zo ook het onderling contact tussen de meiden. Het 
zelfvertrouwen van de meiden is enorm gegroeid, en ook de sociale 
vaardigheden zijn toegenomen. Op 7 november jl. is er nu ook in 
Heerhugowaard voor het eerst een High Tea georganiseerd.  

“Ze kwam toen zelf met het 
idee om een meiden high tea 

te organiseren.”

Deelsessie 2, 
Aanpak

 

http://www.join-us.nu
http://www.join-us.nu
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-KIC.pdf
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VERDIEPINGSSESSIES

 
Marijke Boorsma, specialist ouderen-
geneeskunde 
Irene Ruijter (Wonen Plus Welzijn)
Langedijk, Contactcirkel en Doet en  
Ontmoet 

In deze sessie is gewerkt aan een aantal 
belangrijke bevindingen en leerzame  

uitkomsten:

• Er is vaak sprake van schaamte onder personen over hun een-
zaamheid. 

• Onder eenzaamheid kan ook wel zielenpijn verstaan worden. 
• Eenzaamheid is je bijvoorbeeld verlaten voelen op een feest-

je waar je niemand kent of waar je je het derde wiel aan de 
wagen voelt. 

• Eenzaamheid kan ontstaan door verlieservaringen.
• Andere oorzaak van eenzaamheid kan zijn het wegvallen van 

werk of ouderschap waaraan iemand zijn identiteit ontleende.
• Ook in een mantelzorgsituatie kun je je eenzaam voelen. Het is 

bovendien moeilijk om dat kenbaar te maken, omdat het kan 
lijken dat de mantelzorg behoevende daarmee zijn mantelzor-
ger afvalt. 

• Er is een vorm van niet te meten eenzaamheid, ook wel ‘boven 
stijgende eenzaamheid’ genoemd, niet-zichtbare eenzaam-
heid. 

Tijd en respect hebben voor 
de ander is een belangrij-

ke factor in het contact maken 
met eenzame ouderen. Helaas 
hebben hulpverleners in de 
praktijk meestal te weinig tijd 
om aandacht aan de eenzaam-
heid te besteden. 

Ouder worden gaat gepaard met veranderingen en het ver-
leggen van grenzen. Niet iedereen ervaart het ouder worden 

als iets negatiefs. Maar sociale contacten nemen af. Verder kan het 
gebruik van sociale media of het gebruik van een smartphone een 
probleem zijn of als minder persoonlijk worden ervaren.  

Het begrip gero-transcendentie dat wordt aangehaald, stelt dat 
ouder worden opgevat kan worden als een existentieel proces 

dat onlosmakelijk met leven in de tijd verbonden is en waarbij de 
levensbeschouwelijke ontwikkeling van de ouder wordende persoon 
centraal wordt gesteld. 

Als tip wordt het boek: ‘Oma vertel eens’ genoemd. Dit boek 
biedt gelegenheid aan ouderen om hun verhaal kwijt te kun-

nen, zodat zij zich minder eenzaam en meer gehoord voelen.“Er is vaak sprake van 
schaamte onder personen  
over hun eenzaamheid.”

Deelsessie 3, 
Bevindingen en 

uitkomsten

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934721
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934721
http://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-21592-7-65331/pagina/langedijk_-_activiteiten_in_de_buurt.html
https://www.bol.com/nl/p/vertel-eens-oma-vertel-eens/9200000040710198/?Referrer=ADVNLGOO002041-G-54172061651-S-376870374461-9200000040710198&gclid=EAIaIQobChMI79n9o7rF1wIVxJEbCh3egwyyEAQYASABEgItpvD_BwE
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VERDIEPINGSSESSIES

Pauline de Vinke (GGD)
Mirjam Beuker (MEE & De Wering) 
Linda Schouten (Sportservice) 
 

Bij deze workshop belichtten Pauline 
en Mirjam vanuit praktisch oogpunt 

het project ‘Eenzaam ben je niet alleen’ 
dat dit jaar binnen de gemeente Den 
Helder is uitgevoerd. Daarnaast was er 
een presentatie van Linda Schouten van 
Sportservice die inging op diverse projec-
ten rondom bewegen.

Juist door de praktische insteek van beide presentaties ontstond 
er interactie met de aanwezigen. Belangrijkste uitkomsten zijn 

dat, bij een project zoals in Den Helder, nauwe betrokkenheid van de 
gemeente en trekkers die tijd en middelen krijgen erg belangrijk is. 
Ook de opzet, uitbreiding en onderhoud van een netwerk tegen een-
zaamheid is wezenlijk, naast het bezoeken van ouderen individueel. 
Wil je vrijwilligers inzetten die betrokken en enthousiast zijn, maak 
hier dan voldoende tijd voor vrij. Alvorens met iemand in gesprek 

te gaan moet je je te realiseren dat eenzaam-
heid een complex probleem is. Factoren of 

situaties die bijdragen aan eenzaamheid 
kunnen voor iedereen verschillen en dit 
is dan ook niet van buitenaf door ie-
mand anders vast te stellen (het is een 
gevoel van iemand). In een dialoog is 
het dus belangrijk om samen met de 
eenzame te kijken waar knelpunten 
liggen, en wat eventuele oplossingen/

maatregelen kunnen zijn. Dit slaat weer 
terug op dat maatwerk. 

Linda Schouten, adviseur Team Sportservice vertelt dat sport 
en bewegen niet alleen een positieve bijdrage aan de fysieke 

gezondheid van ouderen levert, maar ook kan worden ingezet om 
eenzaamheid tegen te gaan. Juist op sociaal gebied verandert er veel 
als men ouder wordt.  Samen sporten of bewegen kan dan bij uitstek 
een manier zijn om (nieuwe) mensen te ontmoeten. 

Onderzoek wijst bovendien uit dat fysiek kwetsbare ouderen 
een grotere kans hebben om sociaal kwetsbaar te raken. Fitte 

ouderen zijn beter in staat om erop uit te gaan en anderen te ont-
moeten of om hun sociale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 
Als ouderen slechter ter been worden, neemt de kans op vallen ex-
ponentieel toe, wordt de onzekerheid groter en kiezen zij er eerder 
voor om thuis te blijven en niet meer zelf boodschappen te doen of 
een blokje te gaan wandelen. Daardoor wordt het sociale isolement 
groter en neemt de zelfredzaam-
heid af. 

Er zijn diverse bewezen 
effectieve interventies 

die ouderen met een sociale 
kwetsbaarheid stimuleren om 
te sporten en te bewegen. 
In de regio Noord-Holland-
Noord wordt ook een aantal 
van deze interventies toegepast. Zo wordt de interventie Denken en 
Doen al met succes ingezet in de gemeente Medemblik en de inter-
ventie Sociaal Vitaal in Schagen.  Deze interventies hebben ieder hun 
eigen aanpak. Ze verschillen voor wat betreft het sport en bewee-
gaanbod dat aan ouderen wordt geboden. Tevens zijn er verschillen 
in de wijze waarop ouderen bereikt worden. Grofweg worden hier-
voor twee methoden gehanteerd: een persoonlijke benadering (brief, 
al dan niet met huisbezoeken) met behulp van de gemeentelijke 
basisadministratie dan wel doorverwijzing door zorgprofessionals 
(huisartsen, praktijkondersteuner, sociale wijkteams).
Meer informatie over deze en andere relevante interventies is te vin-
den via de volgende linken: 

• Kwetsbaarheid tegengaan bij ouderen.
• Sport en bewegen kan helpen tegen eenzaamheid bij ouderen.

“Ook de opzet, uitbreiding 
en onderhoud van een  

netwerk tegen eenzaamheid 
is belangrijk”

Deelsessie 4, 
Signaleren en  

duurzame  
aanpak

https://www.movisie.nl/publicaties/eenzaam-ben-je-niet-alleen
https://www.teamsportservice.nl/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sociale-kwetsbaarheid-tegengaan-bij-ouderen-zeven-bewezen-aanpakken-uit-de-praktijk/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-bewegen-kan-helpen-tegen-eenzaamheid-bij-ouderen/
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ties op stuklopen, is de vraag hoe zij het 
bespreekbaar kunnen  

maken. Goede scholing en training 
van medewerkers, zowel in het 
signaleren, als in het aangaan 
van het gesprek is van belang.

• In de discussie wordt nogmaals  
duidelijk hoe belangrijk het is 
om van denken naar doen te 
komen. Het risico is om maar 
plannen te blijven bedenken en 
niet tot uitvoering van plannen te 
komen. Daarom is het ook van be-
lang om zowel denkers, als doeners 
binnen het project te hebben. 

• Vanuit Den Helder worden twee voorbeelden 
genoemd van  
samenwerking die werkt:
1. De eerste is een project op een mavo, waar leerlingen/jonger-

en participeren in een bezoekdienst voor vereenzaamden. De 
vereenzaamden krijgen hiermee niet alleen aandacht, maar 
de jongeren leren een maatschappelijke taak op te pakken en 
het thema eenzaamheid wordt een thema dat op school ook 
een plaats krijgt binnen de lessen en de gesprekken tussen 
jongeren.

2. MEE & de Wering brengt NAH-cliënten bij elkaar in gespreks-
groepen, welke er op zijn gericht 

om met elkaar te bespreken 
hoe je een vriendenkring 
opnieuw kunt opbouwen en 
onderhouden en de proble-
men die daarbij komen kijken 
kunt oplossen

Geconstateerd wordt, dat sa-
menwerken ook iets is van ge-

ven, nemen, slikken en een lange adem hebben en dat met name 
de financiering van projecten een probleem is. Dat zowel om deze 
te vinden, als in het licht van continuïteit wanneer de projectfinan-
ciering (waar veel projecten van afhankelijk zijn) ophoudt.

“Het risico is om maar plan-
nen te blijven bedenken en 

niet tot uitvoering van  
plannen te komen.”

Deelsessie 5, 
Van initiatief 
tot uitvoering

VERDIEPINGSSESSIES

Inleiding: Egi Pellemans 
 
Praktijkvoorbeelden: 
Gea Klercq  
(Stichting MeerSaam).  
In Heerhugowaard is 
door een  
burgerinitiatief een 
netwerk opgezet rond-
om eenzaamheid. Hoe 
is dat gegaan? Wat kun je 
daarvan meenemen? Wat is de succesfactor? 

Wat waren de knelpunten? Wie doet mee?
Christina Klaver (MEE & De Wering Medemblik) over de sa-
menwerking met o.a. de wijkteams in Medemblik

In deze sessie is gewerkt aan een aantal belangrijke, leerzame 
uitkomsten:  

• Alle organisaties, instellingen en instanties zijn partner in het 
probleem. Rollen, taken en functies verschillen, maar iedereen is 
partij.

• De ene gemeente is de andere niet en er is geen uniforme aanpak 
van het probleem eenzaamheid. Het zondermeer kopiëren van 
projecten, projectplannen enz. werkt dus niet. Initiatieven moeten 
altijd worden afgestemd op de lokale situatie en omstandigheden.

• De meeste gemeenten stellen zich (helaas) terughoudend op. 
Maar in het licht van de Wmo, het lokaal gezondheidsbeleid, het 
participatie-denken, enz. zijn zij wel een van de meest relevante 
partijen. 

• Gemeenten zijn niet altijd per definitie de financier van projecten 
op het terrein van eenzaamheid. Voor veel instellingen en orga-
nisaties is het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid onder-
deel van hun taak- en doelstelling en daarmee dus ook van hun 
reguliere beleid en uitvoering. En dus ook voor een deel in hun 
financiering.Waar veel medewerkers van instellingen en organisa-

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934872
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VERDIEPINGSSESSIES

Moderator en aftrap: 
Tineke Koopman, Coalitie Erbij 
 
Inleiding: 
Marja Comajta (GGD Hollands 
Noorden) over de lokale aanpak van 
eenzaamheid 
 
Praktijkvoorbeelden: 
Debora de Zee (Voor Mekaar 
Oudorp) over het samenspel tussen 
vrijwilligers en professionals van ver-
schillende organisaties en Welzijn op Recept.
Karin van Polen (Stichting Welzijn Heiloo) over het Steunpunt 
Eenzaamheid. Het steunpunt is voor iedereen in Heiloo die een-
zaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt. Dit steunpunt richt 
zich in de communicatie ook op ondernemers, sociale professio-

nals, vrijwilligers en wijkbewoners die eenzaam-
heid vermoeden en daar iets aan willen 

doen. Er wordt gewerkt met ambassa-
deurs. 

Tineke Koopman vertelt over de 
landelijke Coalitie Erbij, waarbij 

diverse organisaties, zoals Resto 
van Harte, Humanitas en velen an-
deren zich hebben aangesloten.  

Marja Comajta geeft een toe-
lichting op de samenwerking 

binnen een gemeente aan de hand van 
het project onder 75-plussers ‘Eenzaam 

ben je niet alleen’ in Den Helder. De GGD Hol-
lands Noorden en MEE & de Wering hebben samen onderzoek  
gedaan naar eenzaamheid onder 75-plussers

 De tijd dat het onderzoek liep is tevens benut om de sa-
menwerking rondom eenzaamheid in de wijk te verster-

ken. De GGD was daarbij procesregisseur. 

Het project kan als zeer succesvol worden aangemerkt. Dat 
kwam onder andere door de goede samenwerking tussen de 

drie kernpartners (gemeente, MEE & De Wering en de GGD HN) en 
de ongelooflijke inzet van heel veel vrijwilligers en professionals. 
Het project bevat alle elementen die ook in de handreiking terugko-
men (p. 7). Daarnaast geeft Marja aan dat samenwerking (in de wijk) 
alleen werkt als: 
• Het thema de aandacht heeft van veel partijen. Eenzaamheid is 

een inhoudelijk thema dat enorm verbindt;
• Er openheid is over de eigen en elkaars expertise, drijfveren en 

belangen;
• Er bereidheid is tijd en energie in het project en in elkaar te stop-

pen;
• Er waardering is voor de andere partij. Iedere partner heeft zijn 

eigen rol en taak. 

Meteen bij de start is de 
dialoog met de stad 

geopend in een aantal focus-
groep gesprekken. Het project 
heeft niet alleen een onder-
zoekrapportage opgeleverd, 
maar ook een sterker netwerk, 
een visienota, een intentiever-
klaring en een plan van aanpak 
voor de samenwerking de 
komende twee jaar. 

Marja gaat tevens in op de Amsterdamse aanpak. Amsterdam 
is regisseur van een heel groot en breed netwerk waarin 

verschillende organisaties, personen en  bedrijven deelnemen. In de 
kern lijken de aanpak in Den Helder en Amsterdam sterk op elkaar, 
zij het dat het in Den Helder kleinschaliger en eenvoudiger is uitge-
voerd. Een belangrijk verschil is ook dat in Amsterdam meteen het 
het bedrijfsleven betrokken is. Daar wordt in Den Helder nu een start 
mee gemaakt.

“Een belangrijk verschil 
is ook dat in Amsterdam 
meteen het bedrijfsleven 

betrokken is. Daar wordt in 
Den Helder nu een start mee 

gemaakt.”

Deelsessie 6, 
Samenwerking 

rondom eenzaam-
heid in een  
gemeente

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934727
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934727
https://Www.samentegeneenzaamheid.nl
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934725
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934725
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934728
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Marja: “Samenwerken werkt alleen als er echte aandacht is voor 
het thema en er openheid is over eigen en andermans kennis, 

drijfveren en belangen. Ook staat of valt het met de bereidheid om 
er voldoende tijd en energie in te stoppen. Een inhoudelijk thema als 
eenzaamheid spreekt veel partijen aan en verbindt enorm. 

Karin van Polen vertelt over het initiatief van Stichting Wel-
zijn Heiloo om een Steunpunt eenzaamheid, zowel voor 

ouderen, volwassenen en jongeren op te richten. Jongerenwerk 
Heiloo is hier nauw bij betrokken. Interessant 

is dat bijvoorbeeld de sportcoach, de 
uitvaartondernemer en de kapper zich 

inzetten. Karin: “De kapper en ande-
ren signaleren veel en functioneren 
als ambassadeur bij de aanpak van 
eenzaamheid.”

Debora de Zee van Voor Me-
kaar Oudorp benadrukt het 

belang van een wijknetwerk, waar 
gebruik wordt gemaakt van de ken-

nis en menskracht van de bewoners.  

Werkwijze: iedere ochtend zijn twee 
vrijwilligers en een professional 

aanwezig bij het informatiepunt. De samenwerkende organisa-
ties zijn Wijkcentrum De Oever, buurthuis de Wachter, MEE & De 
Wering, Wonen Plus Alkmaar en Humanitas. Zij geeft een toe-
lichting bij ‘Welzijn op recept’ waar de huisarts of praktijkonder-
steuner een recept ‘Welzijn’ uitschrijft. De gedachte hierachter is 
dat beweging, ontmoeting en creativiteit een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het verminderen van klachten. De Zee: “Door 
er-op-af te gaan kunnen we veel bereiken. Zo nodigen wij bij-
voorbeeld mensen persoonlijk uit om deel te nemen aan een 
maaltijd in het wijkcentrum. Dan wordt diegene opgehaald en 
eet de vrijwilliger ook met hem of haar mee”.

 

Tijdens de discussie wordt veel informatie uitgewisseld: weer 
een voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking!

https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934727
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934727
https://www.kennisplatformsdnh.nl/kennis/alle+onderwerpen+van+a-z/bestanden+a-z/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=934727

