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Uitgangspunt van de aanpak en benadering dient 
respect als motief voor handelen uit te dragen…!

Eenzaamheid kan iedereen treffen van jong tot oud!
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Discussie…

Is eenzaamheid een probleem in uw omgeving, wijk 
of straat?

Benoem goede voorbeelden van samenwerking in de 
aanpak van eenzaamheid?
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Definitie…!

Het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan 
(kwaliteit) van bepaalde sociale 
relaties.

(Van Tilburg, De Jong Gierveld)
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Soorten eenzaamheid…

• Sociale eenzaamheid: 

     Het aantal betekenisvolle contacten dat iemand heeft met 
andere mensen is geringer dan gewenst. 

• Emotionele eenzaamheid: 

     De kwaliteit van de gerealiseerde relaties 

     blijft achter bij de wensen.
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1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam…!

Groot probleem…?!

Bron: TNS/NIPO Eenzaamheidsmonitor 
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Waarom groot probleem..?

Eenzamen….:

• Zijn zelden gelukkig

• Hebben meer gezondheidsproblemen

• Dragen minder bij aan de samenleving

Eenzaamheid is een taboe,.. helaas maar wel te doorbreken!
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Risicogroepen... 

• Chronisch zieken 
• Gehandicapten 
• Alleenstaanden 
• Mantelzorgers
• Jongeren
• Ouderen 75+
• Niet-Westers allochtonen 
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    Oorzaken van eenzaamheid…

• Individuele oorzaken 
     o.a. weinig zelfvertrouwen, sociale angst, onrealistische  verwachtingen 
      ten aanzien van sociale relaties, beperking, stoornis

• Oorzaken die liggen in veranderingen in het sociale netwerk
     bijv. na echtscheiding, verlies partner, verhuizing

• Oorzaken die voortkomen uit de inrichting van de maatschappij
o.a. individualisering

• Oorzaken die voortkomen uit moeilijke leefomstandigheden
     o.a. armoede
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   Gevolgen van eenzaamheid…

• Vaak een gevoel van ongelukkig zijn

• Negatief wereld- en zelfbeeld

• Gemiddeld een kortere levensverwachting

• Grotere kans op verslaving en ontsporing

• Grotere kans op gezondheidsproblemen

• Hogere maatschappelijke kosten
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Herkennen van eenzaamheid…

• Wees alert voor signalen uit de omgeving
• Mensen met weinig contacten
• Mensen die contact afdwingen / claimgedrag 
• Vervreemding, van zichzelf en anderen
• Verwaarlozing 
• Neerslachtigheid 
• Mensen die onrustig zijn
• Mensen die niets meer (durven) vragen
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Wat netwerken is…?

• Het leggen, onderhouden en investeren in kontakten en relaties

• Mogelijk optimaliseren van (professionele) dienstverlening

• Samen kun je meer ….                             participatie in de praktijk!

• Wederkerigheid, geven en ontvangen

• Optimaliseren van de communicatie, waar en over wie hebben we het?

• Doelgericht werken, vrager/probleem centraal stellen en aanpakken!
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Spelregels bij Netwerken…

• Breng jezelf of eigen organisatie in kaart
• Denk meer in termen van belangen
• Wees probleem-georiënteerd en oplossingsgericht
• Redeneer meer vanuit dilemma’s en gewenste oplossingen
• Benoem wensen en verwachtingen en geef doel/resultaat aan
• Wat heb jij, jouw organisatie te bieden aan bv aanpak, diensten of 

deskundigheid
• Wees duidelijk in wat je verwacht en vraagt
• Doseer humor en gezelligheid maar vergeet zakelijkheid niet
• Herwaardering vrijwilligers, visie en aanpak
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Pauze

Maak eens een praatje met iemand die je niet kent en vraag 
wat zijn/haar relatie met eenzaamheid is.
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Open Space…

1. Wat kan ik bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en wie/wat 

heb ik                                                                            daarvoor nodig? 

2. Hoe maak ik eenzaamheid bespreekbaar en wie/welke partijen kan ik 

betrekken bij het bestrijden van eenzaamheid. 

3. Welke verwachtingen heb ik van andere partijen zoals welzijns- en 

zorgorganisaties in Varsseveld? 

4. Wat kan/moet de gemeente Oude IJsselstreek bijdragen in de 

eenzaamheids- problematiek? 

5. Welke betekenis hebben vrijwilligers  m.b.t. de aanpak van 

eenzaamheid?  

6. Welke acties moeten in 2017/2018 in Varsseveld centraal staan in de 

aanpak van eenzaamheid en hoe kunnen we verbinding 

bewerkstelligen?



Overheid, organisaties en burgers    1

Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid centraal…!

• Scheppen van voorwaarden
• Signaleringsnetwerk opzetten
• Sociale infrastructuur in kaart brengen / stimuleren
• Bewustwording bij burgers stimuleren
• Contactrijke omgeving,  een omgeving moet bepaalde 

faciliteiten bieden om ontmoetingen mogelijk te maken

      Erop af… eenzame mensen komen veelal niet naar jou toe!!!
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Overheid, organisaties en burgers   2

• Leren van bestaande activiteiten en methoden

• Uitproberen nieuwe methoden en aanpak

• Interventies en aanpak op maat

• (Lokaal) samenwerken
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Het nut en noodzaak van samen … werken…!

• Uniformiteit van probleem benadering

• Nieuwe innovatieve producten en dienstverlening

• Samenbrengen van mensen en deskundigheid

• Bevorderen van participatie en gemeenschapszin 

• Formuleren antwoord op gemeenschappelijke 
vraagstellingen/dilemma’s, hoe verbinden te realiseren?

19
Wijknetwerk Varsseveld                              Gemeente Oude IJsselstreek 2017                                                               

                                                             



Voorwaarden voor samenwerkingsproces…!

• Problematiseren … geeft netwerken/samenwerken een mogelijkheid 
tot succesvolle aanpak 

• Benoem wensen en verwachtingen en spreek deze ook in ambities uit

• Stel je open voor en verdiep je in …!  Ik en de ander

• Stel altijd het te bereiken resultaat centraal en maak dit tot maat van 
handelen

• Investeer in relaties, let op inhoud en betrekking! 
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 Welke partijen kunnen helpen in de aanpak 
van eenzaamheid…?

Welzijn, zorgprofessionals, burgers (buurtbewoners, 

familieleden, vrienden), huisartsen, woningbouwcorporaties, 
politie, buurtpreventie, etc, 

wijk/sociaalteam, vrijwilligers en gemeente (Wmo-loketten).

Wie eigenlijk niet, iedereen dus!
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Suggesties…

Suggesties 
• Gemeente onderneemt en stimuleert samenwerking & actie

• Burgers / Vrijwilligers nemen de regie   participatie in praktijk!

• Zorgorganisaties/Welzijnswerk/Wijkteam neemt voortouw en pakt de 
regie samen met bewoners/inwoners

• Activiteiten en aanbod creëren en onder de aandacht brengen

• Vangnet en aanpak creëren voor terugdringing 
(emotionele)eenzaamheid

Zie vooral uitkomsten open space
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Hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken?

• Opzetten van (nieuw sociaal) netwerk. 
• Online groepen opstarten voor alle doelgroepen. 
• Meldpunt eenzaamheid
• Belcirkel vooral bij ouderen.
• Digitale contacten maken (IPad). 
• Digitaal portaal met info (gemeente- en organisatie breed). 
• Er op af! Persoonlijk contact maken. 
• Signaleren en aanpakken. 
• Uit de taboesfeer halen, voorlichtingscampagne. 
• Laagdrempelige activiteiten opzetten. 
• Ontmoetingsplekken regelen, zoals eettafels etc.
• Dorp binnen verpleeghuizen en verpleeghuizen binnen het dorp!
• Welzijnswerk  herwaarderen en thuiszorg erbij betrekken

• Doelstellingen formuleren. In 2018 willen we bereiken dat……….gerealiseerd wordt!
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Aanpak van Eenzaamheid
Bespreekbaar maken 

Neem de tijd en zorg voor vertrouwde omgeving

• Wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig)
• Gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten, 

Doorvragen)
• Laat je OMA thuis (Oplossingen, Meningen, 

Adviezen)
• Gebruik NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)
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Een van de mogelijke Conclusies..! 

Zorg en Verantwoordelijkheid voor 

elkaar verhoogt de sociale veiligheid in 

de buurt en zorgt (waarschijnlijk) 

voor wederkerigheid!  
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De toekomst…!

Project- of werkgroep samenstellen

Wie aan zet?

Wie doet wat?

Wat is het doel?

Welke taken?

Wat willen we in elk geval eind 2018 bereikt hebben?
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