
 

De oogst van de Themavond Eenzaamheid van het wijknetwerk Varsseveld 

d.d. 12 september 2012 

 
Als bijlage bij de mail: 

 De presentatie van de inleider van de Avond Jos Boermans van de Coalitie Erbij 

(https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij ) 

 Als inspiratiebron de door de werkgroep Eenzaamheid van het wijknetwerk Silvolde 

opgestelde projectnota  

 

Kijk ook eens op 

 https://www.ggdnog.nl/zoekresultaten?filter=1&query=eenzaamheid voor een beeld van de 

eenzaamheid in onze regio/gemeenten 

 https://hulponlineoost.nl/ Een mooie website om mensen naar te verwijzen. Hier kan men 

zelfstandig en anoniem hulp zoeken en krijgen. 

 

Het actieve deel na de pauze heeft in het kort het volgende opgeleverd: 

 

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

daarvoor nodig? 
 Beginnen met tijd vrijmaken voor de buurvrouw. Doe wat in je opkomt. 

 Doen is sowieso een sleutel woord: doe het! 

 Spreek af met jezelf, de eerste stap is belangrijk. Luister goed naar jezelf 

 Vermijd het woord “eenzaamheid” in gesprekken. 

 Begin eens met collecteren voor een goed doel. Een mooie eerste stap om iets concreets te 

doen 

 Vraag de Thuiszorg rond de feestdagen om adressen van mensen die aandacht nodig hebben 

en willen krijgen 

 Meld je aan als vrijwilliger 

 Lef en moed zijn essentieel, evenals de ander in zijn waarde hebben (respect!) 

 

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

betrekken bij het bestrijden van eenzaamheid (wees concreet) 
 Goed communiceren i heel belangrijk 

 De andere partijen moeten aanvoelen als bondgenoten 

 Breed kijken wie je allemaal kan betrekken 

 Ga actief op zoek naar “bondgenoten” 

 

Welke verwachtingen heb ik van andere partijen zoals welzijns- en 

zorgorganisaties, verenigingen en kerken in Varsseveld? 
 Het kan altijd beter 

 Belangrijk is om mogelijkheden te vinden om drempels te slechten die mensen ervaren 

 Maak er maatjesprojecten van 
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 Samen de schouders eronder zetten: de straat, de wijk, de vereniging, de school etc.  en de 

combinatie ervan. 

 Er moet meer tijd komen voor het gesprek tussen cliént en professional 

 De communicatie tussen partners/netwerkleden moet beter. We moeten meer van elkaar 

weten (wat kan de ander, waar is men mee bezig, wat zijn plannen) 

 In beeld brengen wat goed gaat en wat beter/efficiënter kan 

 Wederkerigheid uitbuiten 

 

 

Wat kan/moet de gemeente Oude IJsselstreek bijdragen in de 

eenzaamheidsproblematiek 
 Aansluiting zoeken bij de samenleving 

 Meer inde welzijnsstand gaan dan in de zorgstand 

 Preventie, signalering en communicatie op een hoger peil brengen 

 Stimuleren dat steeds meer mensen mee gaan doen (wederom communicatie) 

 Steeds meer gebruik gaan maken van de wijknetwerken. De vormen het hart van de (lokale) 

samenleving 

 Partijen bij elkaar brengen 

 Inventariseren of alle partijen wel voldoende betrokken worden 

 Stimuleren van de realisatie van woonvormen die eenzaamheid tegengaan en die passen bij 

de nieuwe sociaal/maatschappelijke wensen 

 Bestrijden armoede iom woningcorporatie 

 

Welke betekenis heeft het Wijknetwerk en vrijwilligers m.b.t. de aanpak van 

eenzaamheid? 
 Waardevolle en onmisbare schakels in het goed functioneren van het 

sociaal/maatschappelijk domein 

 

Welke acties moeten in 2017/2018 centraal staan in de aanpak van 

eenzaamheid?  
 Actief helpen om het op de agenda te krijgen (bv week van de eenzaamheid elk jaar “vieren”) 

 Wijknetwerk goed op de hoogte houden 

 Clubs/partners/professionals bij elkaar brengen 

 Opstarten werkgroep 

 

De nieuwe gebiedsmakelaar Arnold Spijkers (a.spijkers@oude-ijsselstreek.nl) gaat zijn best doen om 

een werkgroep Eenzaamheid voor Varsseveld in de benen te krijgen. De aanwezige sleutelfiguren 

geven aan dat zij al een volle portefeuille hebben. Het zou mooi zijn als iedereen in zijn eigen 

organisatie rondkijkt en –vraagt of er mensen zijn die hierin mee willen draaien. Belangrijk dat er ook 

verenigingen/kerken vertegenwoordigd zijn en niet alleen professionals. Silvolde is al een stap verder 

en kan als inspiratiebron dienen. 
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