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Samen pakken we
eenzaamheid aan

i
n de week van de eenzaamheid organiseerden
Buro Cement, Fontys Hogescholen en Power, veerkracht
op leetijd op 27 september in het Eindhovense stadhuis
een symposium over eenzaamheid.

De behoete aan informaie, bewustwording en met elkaar in discussie gaan bleek
groot. Zo groot, dat de organisaie de teller stopte bij negenig deelnemers.
Eindhoven deed niet voor niets mee aan de week van de eenzaamheid. Eenzaamheid
is een groot maatschappelijk probleem, dat niet alleen speelt bij ouderen, maar ook
bij volwassenen en jongeren. In Nederland voelt tussen de 20 en 40 procent van de
bevolking zich weleens eenzaam. GGD Brabant-Zuidoost liet met recentste cijfers
over Eindhoven zien dat het probleem in Eindhoven zelfs nog groter is.

Fontys Hogescholen plaatste het begrip eenzaamheid in een breder kader en
nuanceerde het. Je eenzaam voelen hoort bij het leven. Eenzaamheid komt voor in
alle levensfasen en is iets heel anders dan alleen zijn, want dat kan best ijn zijn.
Maar er is een verschil tussen je wel eens eenzaam voelen of ernsig, langdurig en
chronisch aan eenzaamheid lijden.

Eenzaamheid is een individueel gevoel, iedereen beleet het anders. Daarom is het
een ingewikkeld probleem dat niet zo maar op te lossen valt. In drie workshops
kregen de deelnemers handvaten om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te
maken en te kijken wat er aan te doen is.

Na de pauze volgde een paneldiscussie met stellingen. De middag eindigde met het
ondertekenen van de verklaring om deel te nemen aan het samenwerkingsverband.
Een coaliie van uiteenlopende organisaies en instellingen gaat zorgdragen voor een
werkplan dat in maart 2018 gereed moet zijn.

Tom van Campen (Power, veerkracht op leetijd) verwoordde het zo: “Eenzaamheid is
voor ieder mens anders, er is schaamte en er ligt een taboe op. Volgens mij kunnen
we in Eindhoven, met alle wetenschappelijke kennis en de enorme hoeveelheid
inspanning, het efeciever tegengaan. Het is ijd voor een krachtenbundeling, ijd om
aan de slag te gaan en samen eenzaamheid in Eindhoven aan te pakken.”

inleiding | 3





Wat is eenzaamheid
eigenlijk?

Deiniie: 'Eenzaamheid is het subjecief ervaren van een onplezierig of
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaies'
(De Jong-Gierveld)

Tijdens het eerste deel van het
programma vertelt de GGD Brabant-
Zuidoost over wat eenzaamheid is en
hoeveel Eindhovenaren er last van
hebben. Monique Mentjens heet de
laatste cijfers van 2016 paraat.

De gangbare deiniie van eenzaamheid is
het ervaren van een onplezierig gemis van
sociale relaies. Kort gezegd: het verschil
dat je ervaart tussen contacten die je
graag zou willen en contacten die je hebt.
Uit onderzoek van de GGD Brabant-
Zuidoost komt naar voren dat 46 procent
van de volwassen Eindhovenaren (van 19
tot en met 64 jaar) zich wel eens eenzaam
voelt, voor 65-plussers ligt dat percentage
zelfs op 53 procent.

Veel eenzame Eindhovenaren
De eenzaamheidspercentages in
Eindhoven zijn hoger dan het gemiddelde
in de regio en in Nederland. Hoe komt
dat? “In steden wonen sowieso meer
eenzame mensen dan op het plateland.
Daar zijn bijvoorbeeld meer mensen met
een migraie-achtergrond. Zij voelen zich
vaker eenzaam", legt Monique Mentjens

van de GGD uit.
“Het is een misverstand dat jongeren van
12 tot en met 18 niet eenzaam zouden
zijn. Het percentage eenzame jongeren in
Eindhoven is met 27 procent hoog. Vooral
jongeren die een slechte band met hun
ouders hebben, zijn eenzaam. Dat geldt
ook voor jongeren uit eenoudergezinnen
of jongeren van wie de ouders laag
opgeleid zijn.” Uit het publiek komt de
vraag of er ook gegevens zijn over
eenzaamheid onder kinderen. Daar blijken
weinig cijfers over te zijn omdat het
lasiger is om te meten.

Je verhaal kwijt kunnen
De GGD onderscheidt sociale en
emoionele eenzaamheid. Sociale
eenzaamheid is het missen van contacten.
Die vorm van eenzaamheid is door de
jaren heen gelijk gebleven. Op 45 procent
bij volwassen en 50 procent bij ouderen.
Emoionele eenzaamheid (bij iemand je
verhaal kwijt kunnen) is sinds 2009
toegenomen van 29 procent bij
volwassenen en 32 procent bij ouderen
naar 39 procent bij beide groepen in 2016.
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Zeer ernsig eenzaam
Eenzaamheid is een gevoel dat we
allemaal kennen. Maar ‘weleens eenzaam
zijn’ is heel wat anders dan (zeer) ernsig
eenzaam zijn. Daarom meet de GGD dat
ook. In Eindhoven heet 13 procent van de
volwassenen en 14 procent van de
ouderen hier last van. Bij jongeren ligt dat
percentage op 3 procent.
Ernsig eenzame mensen zijn niet gelijk
over de stad verdeeld: in bepaalde wijken
ligt het percentage behoorlijk hoog. Dan
gaat het vooral om wijken en buurten in
Woensel zoals Erp en Begijnenbroek. En
de buurten Oud-Gestel en Doornakkers. In
Eindhoven neemt het aantal zeer ernsig
eenzame mensen bovendien toe.

Waar ernsig eenzame volwassenen?
In de wijk Erp is 28 procent van de
volwassen (zeer) ernsig eenzaam. Erp
bestaat uit de buurten Groenewoud
(Woensel-West), Kronehoef, Barrier,
Mensfort, Rapenland en Vredeoord. Ook
in Begijnenbroek is het percentage met 22
procent hoog. Dat zijn de buurten
Generalenbuurt (Rapenland-Oost), Oude
Toren, Hondsheuvels, Oude Gracht en
Eckartdal.

Waar ernsig eenzame ouderen?
Veel (zeer) ernsig eenzame ouderen
wonen in de wijken Erp (24 procent) en
Oud-Gestel (23 procent). Oud-Gestel
bestaat uit de buurten Genderdal,
Blaarthem, Rapelenburg, de Bennekel,
Gagelbosch, Gennep en de Beemden.
Ook Doornakkers scoort hoog met 22
procent.
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Kenmerken
Is er ook iets te zeggen over de kenmerken
van zeer ernsig eenzame mensen?
“Zij voelen zich vaker niet gelukkig en zijn
minder gezond (zowel lichamelijk als
psychisch). Ook etniciteit speelt een
belangrijke rol: mensen met een niet-
westerse achtergrond voelen zich twee
keer zo vaak eenzaam”, zegt Mentjens.
“Andere factoren die een rol spelen zijn:
moeite hebben met rondkomen,
alleenstaande ouder zijn en weinig
zingeving in het leven ervaren.”
Bij ouderen hangt de kans op
eenzaamheid het sterkste samen met het
ontvangen van sociale steun en gelukkig
zijn. Allochtone ouderen kunnen zich
vaker zeer ernsig eenzaam voelen,
waarschijnlijk omdat zij hun geboorteland
missen.
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Eenzaamheid:
complexer dan het lijkt

'Eenzaamheid is een individueel en
ingewikkeld probleem'

Eric Schoenmakers, socioloog en
gerontoloog van Fontys Hogescholen
Toegepaste Gerontologie, is
gepromoveerd op het begrip
eenzaamheid. Een hoogst persoonlijk en
complex begrip. Waar de cijfers van de
GGD suggereren dat we weten wie
eenzaam is en in welke mate, nuanceert
hij dat. Simpele oplossingen en
intervenies voldoen niet. Het omgaan
met eenzaamheid vraagt om maatwerk.

“Eenzaamheid is een individueel en
complex probleem dat sterk samenhangt
met bepaalde relaies. Thuis kun je je
eenzaam voelen, terwijl je op je werk
goed contact hebt met collega’s. Of je
hebt een goede relaie met je kinderen,
maar je mist een partner (romanische
eenzaamheid). Het kan ook een
momentopname zijn: je eenzaam voelen
op een congres waar je niemand kent.”

'Het beeld dat eenzame mensen zielig zijn,
kan een selfulilling prophecy worden'

Oorzaken
Schoenmakers onderscheidt een drietal
oorzaken voor eenzaamheid. Ten eerste
‘life events', gebeurtenissen zoals je
partner verliezen en verhuizen naar een
andere stad. Ten tweede een gebrek aan
sociale vaardigheden, denk aan mensen
met een verstandelijke beperking of
verlegen mensen. Ten derde het beeld dat
eenzame mensen zielig zijn, dat kan een
selfulilling prophecy worden. “De
buitenwereld oordeelt al gauw dat iemand
eenzaam is als hij alleen is, maar alleen
zijn is soms best ijn.”

Gevolgen
Als je langdurig eenzaam bent, kan dat
vervelende gevolgen hebben. Zo kun je
negaief over jezelf gaan denken. Ook je
mentale en fysieke gezondheid gaan
achteruit door stress, slecht slapen en een
slechte leefsijl met alcohol, drugs of
gokken. Schoenmakers: “We denken te
makkelijk dat eenzaamheid op te lossen is
met een aciviteit. Het leebaar maken is
al heel wat, een oplossing is er niet voor
iedereen.”
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Kwetsbaarder
Hij zoomt in op de hoge percentages van
ouderen boven de 80. “Op die hoge
leetijd gaat eenzaamheid moeilijker weg.
Die ouderen zijn kwetsbaarder,
ahankelijker en verliezen vrienden en
gezondheid.” Mensen die veel
veranderingen in hun leven meemaken,
lopen extra risico, net zoals de mensen
met beperkte sociale vaardigheden.
Risicogroepen zijn ook: pubers, migranten,
dak- en thuislozen, weduwen/weduw-
naars, gescheiden mensen of werklozen.

‘Het is belangrijk aan te geven dat het
normaal is om je wel eens eenzaam te
voelen’

Schoonmaken
“Ik kom bij mensen bij wie er niemand
schoonmaakt, het eten opwarmt of een
boodschap doet. Waarom hebben we het
daar niet over?”, vraagt een thuiszorg-
medewerkster zich verontwaardigd af.
“Het is erg dat mensen niet de hulp
krijgen die ze nodig hebben, maar dat
noemen we sociaal geïsoleerd; het is iets
anders dan eenzaamheid”, antwoordt
Schoenmakers.

Taboe
“Hulpverleners hebben vaak moeite
eenzaamheid te signaleren en
bespreekbaar te maken”, weet
Schoenmakers. “En er rust een taboe op,
de schaamte is groot. Daarom is het
belangrijk aan te geven dat het normaal is
om je wel eens eenzaam te voelen, het is
onderdeel van het leven. Wat je kunt
doen? Het gesprek aangaan zonder
meteen oplossingen aan te reiken. Soms is
het gemis aan een overleden partner het
enige wat iemand nog heet. Werk als
hulpverleners samen. Intervenies zijn
vaak eenvoudig van opzet, gericht op
(grote) groepen en mogelijkheden tot
contact. Ook werken vanuit een
verwerkingsmodel kan helpen.”
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Jongeren zijn op zoek naar steun

“Veel jongeren zijn acief op social media.
Ze hebben een horde volgers op
Instagram, maar niemand waarop ze echt
kunnen terugvallen", zegt Renée Lentjes
van Dynamo Jeugdwerk. "De cijfers van de
GGD bevesigen mijn gevoel dat er veel
Eindhovense jongeren eenzaam zijn.
Ik ontmoet vaak jongeren die op zoek zijn
naar steun. Dan benadruk ik het belang
van echt contact. Sociale vaardigheden
zijn daarvoor belangrijk. Het nadeel van
online is dat alles mooi en perfect moet
zijn, er is nauwelijks ruimte om te falen.
Het is goed dat eenzaamheidsproblemen
bij jongeren erkend worden. Als ze zich nu
al eenzaam voelen, hoe is dat dan over
zesig jaar?”
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Workshop Signaleren eenzaamheid

Door: Ilse Tindemans en Chantal Saes

Ilse Tindemans, net
afgestudeerd toegepast

gerontoloog, begint met
een verhaal over een

drukke mantelzorgster.
Deze heet haar handen
vol aan het zorgen voor

haar twee chronisch,
zieke kinderen en man

die door een ongeluk
veel rust nodig heet en

weinig aankan. Haar
dagen zijn meer dan

gevuld.

E
enzaamheid zie je niet aan de buitenkant,
er zijn wel signalen waaraan je
eenzaamheid herkent. In de workshop
leren de deelnemers deze te herkennen.
“Kijk hoe iemand zich gedraagt.”

Voorbeeld van gedrag: ‘Ik ben 24 uur per dag bezig met de
intensieve zorg voor mijn kinderen en man, daardoor zijn
veel van mijn contacten vervallen’

Niet delen
Veel mensen uit de omgeving van deze mantelzorgster
weten niet dat zij zich ontzetend eenzaam voelt. Ze kan de
zorg voor de kinderen niet delen met haar echtgenoot. "Ik
pas niet meer in de gewone wereld, anderen begrijpen mij
niet en ik trek me daardoor meer en meer terug."

Belevingen en gedragingen
Eenzaamheid is dus een heel persoonlijk gevoel.
Tindemans: “Daarom is het het beste te kijken hoe mensen
eenzaamheid beleven, hoe ze zich gedragen en waar ze
behoete aan hebben. In mijn afstudeeronderzoek heb ik
daarop gefocust. Ga open het gesprek aan en heb oog en
oor voor iemand. Wees onbevooroordeeld en nieuwsgierig.
Hoe voelt iemand zich, zijn er zaken die hij of zij in zijn
situaie wil veranderen? Vraag door wat mensen nodig
hebben om iets te veranderen. Maar wees je er ook van
bewust dat er eenzame mensen zijn, die er niets aan willen
of kunnen doen.”

Beleving weduwe: 'Wij deden 45 jaar alijd alles samen, je
bent zo met elkaar vergroeid dat zijn dood voelt als een
amputaie'
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Mogelijke signalen
Aan het eind van de workshop krijgen de
deelnemers een signaleringskaart mee
met mogelijke signalen en ips om het
gesprek te voeren. Zo zijn er lichamelijke,
psychische, sociale en gedragsmaige
signalen. Ook zijn er levensgebeurtenissen
die het risico op eenzaamheid vergroten,
bijvoorbeeld het overlijden van een
naaste en ziekte. Een eenzaam iemand
kan onzeker en angsig zijn, zich vaak
onbegrepen en teleurgesteld voelen en
niet het gevoel hebben gemist te worden.
Maar alijd maar druk en bezig zijn wil niet
per deiniie zeggen dat je niet eenzaam
bent.
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Workshop Eenzaamheid bespreken

Door: Pascalle van der Hoek en Eric Schoenmakers

Eric Schoenmakers
opent de workshop

door te vertellen dat we
in Nederland

eenzaamheid als een
maatschappelijk

probleem zien waaraan
we iets willen doen.

Dat kan pas als we
weten wie eenzaam is

en of en hoe iemand
geholpen wil worden -

soms anders dan
hulpverleners denken.

W
e moeten eenzaamheid dus bespreekbaar
maken, maar dat is vaak juist zo moeilijk.
Een vrijwilliger: “Het kan heel pijnlijk zijn
als je een oudere vraagt naar het contact
met de kinderen. Dat je iets aanraakt wat
ze liever niet aangeraakt hebben.”

Wat willen ouderen zelf?
Pascalle van der Hoek vertelt dat veel generalisten van
WIJeindhoven niet weten hoe ze in gesprek kunnen gaan
over eenzaamheid. Daarom vroegen ze haar om er
onderzoek naar te doen: hoe willen ouderen dat we het
gesprek over eenzaamheid aangaan?
Van der Hoek sprak met twaalf 65-plussers in Woensel-
Zuidoost van wie ze vooraf niet wist of ze eenzaam waren.
Dat weten de generalisten tenslote ook niet van hun
cliënten.

Taboe
Het onderzoek wees uit dat de ouderen willen dat
professionals luisteren en open vragen stellen. Bijvoorbeeld
over hun netwerk, omstandigheden of interesses. Ze willen
niet dat een hulpverlener dwingend is en het steeds heet
over moeten. Pascalle van der Hoek constateerde dat
ouderen eenzaamheid soms als een taboe zien of zich
ervoor schamen. Daardoor kunnen ze sociaal wenselijke
antwoorden geven. Ze raadt dan ook af om een afspraak
onder de noemer eenzaamheid te maken of direct het
onderwerp aan te snijden. Een gesprek moet beginnen met
vertrouwen winnen en jezelf laten zien.

Gepreksmodel
Uit het onderzoek kwam ook een advies om een
gespreksmodel te ontwikkelen voor het bespreekbaar
maken van eenzaamheid. Daar is Van der Hoek nog mee
bezig.
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Eerst vertrouwen winnen
De deelnemers aan de workshop vinden
dat je meestal wel kunt inschaten of je
het expliciet over eenzaamheid kunt
hebben, ahankelijk van je rol (vrijwilliger
of professional) en de reacies van de
ander. Ook zij benadrukken dat je eerst
een vertrouwensband op moet bouwen.

Copingsijlen: eenzaamheid is een gat
tussen de relaies die je hebt en de
relaies die je wil. Er zijn daarom ook twee
copingsijlen: meer relaies toevoegen of
bij jezelf te rade gaan of je verwachingen
wel realisisch zijn. Hulpverleners zijn
geneigd te kiezen voor het eerste. "Er zijn
mensen die zich al eenzaam voelen als ze
de hele dag bezoek hebben gehad en dan
een uurtje niet, anderen kunnen de hele
dag alleen zijn zonder eenzaam te zijn."

Neem de ijd
Een hulpverlener vertelt dat er vaak te
weinig ijd is om echt contact te maken.
“Als je niet de ijd hebt om te wachten op
een antwoord, kun je het gesprek beter
laten.” Je maakt ook niet echt contact als
je de hele ijd op je tablet zit te typen.
Andere deelnemers benadrukken dat er
veel situaies zijn waarbij hulpverleners
hun voelhoorns kunnen uitsteken.
“Wanneer je iemand doucht, heb je ijd
genoeg voor een gesprek.”

Eyeopener
Dan krijgen de deelnemers de opdracht
om met iemand die ze niet kennen over
hun eigen eenzaamheid te praten. Na een
ijdje vraagt Schoenmakers wie dat gelukt
is, maar niemand steekt zijn hand op.
“Best ingewikkeld hè? En dat vragen we
wel van de mensen om wie het gaat.” Een
eyeopener.

Een wijkverpleegkundige: "Het zijn ook de
kleine dingen. Als iemand al drie
weekends op rij niets gedaan heet vraag
ik, wat vindt u daarvan?"
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Workshop Wat te doen

Door: Jeannete Rijks

In deze workshop gaat
eenzaamheidsspecialist

Jeannete Rijks van
Faktor 5 dieper in op

waar je rekening mee
moet houden als je wilt

helpen bij eenzaamheid.
Ze geet

deskundigheidstrai-
ningen aan

hulpverleners.

"E
enzaamheid is een maatschappelijk en
persoonlijk probleem dat we veel te lang
getolereerd hebben”, vindt Jeannete
Rijks. “Ik zie het als een alarmsignaal om
in acie te komen, om voor jezelf te gaan
zorgen en het op te lossen.”

Schim van zichzelf
Rijks maakt een duidelijk verschil tussen eenzaamheid die
langer dan een jaar duurt (door haar chronische
eenzaamheid genoemd en te vergelijken met de term zeer
ernsige eenzaamheid van de GGD) en eenzaamheid die
binnen het jaar is opgelost. “Als eenzaamheid lang duurt,
wordt het een hersenprobleem. De hersenen veranderen
zodanig dat mensen een schim van zichzelf worden. Ze
trekken zich terug en zien in de blik van anderen een
bedreiging en kunnen geen goed contact meer maken. Hun
hormoonhuishouding is in de war en ze voelen permanente
stress. Daardoor kunnen ze ook minder goed nadenken over
zichzelf. Ongeveer ien procent van de bevolking lijdt aan de
chronische variant. Ik gebruik wetenschappelijke gegevens
om de reguliere hulp te verbeteren.”

Pleisters plakken
Bij mensen die chronisch eenzaam zijn helpt alleen
aciviteiten aanbieden niet meer om het probleem op te
lossen. Daar is volgens Rijks deskundige hulp bij nodig. "Je
kunt lopen trekken en duwen, maar het blijt pleisters
plakken. Bij chronisch eenzame personen werkt alleen
cogniieve gedragstherapie. Daarom werken zoveel
intervenies niet, want ze bereiken de echte eenzame
mensen niet.”
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Competenies
Als eenzaamheid nog niet chronisch is,
ziet Rijks wel kansen voor minder zware
maatregelen dan een gedragstherapie.
“Voor beide vormen van eenzaamheid is
het belangrijk dat mensen zich ervan
bewust worden en de wil hebben het aan
te pakken. Bij niet chronische
eenzaamheid is het mogelijk competenies
aan te leren die zelfredzaamheid
versterken. Dan helpt het wel om het
isolement aan te pakken door aciviteiten
aan te bieden en maatjes te organiseren.”

Hersenonderzoek naar eenzaamheid in
kinderschoenen
Uit nieuw, experimenteel hersen-
onderzoek in de Verenigde Staten komen
aanwijzingen dat zeer ernsige, langdurige
of chronische eenzaamheid de werking
van de hersenen kan beïnvloeden. De
onderzoekers vonden dat de hersenen van
eenzame mensen er anders uitzien dan
van niet eenzame personen. “Wat hiervan
oorzaak en gevolg is, is nog onduidelijk, ze
weten niet hoe het proces werkt. Ze
trekken nog geen conclusies voor
behandelingen tegen eenzaamheid”,
nuanceert Eric Schoenmakers van Fontys
Hogescholen.
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Paneldiscussie
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Van links naar rechts:
Monique Mentjens, GGD Brabant-Zuidoost

Eric Schoenmakers, Fontys Hogescholen
Jeannete Rijks, Faktor 5

Renate Richters, wethouder Zorg en Welzijn
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Pleisters, deskundige
hulp of preventie?

Als het informaieve gedeelte achter de rug
is, gaat na de pauze een aantal deskundigen
met elkaar en met de zaal in discussie. Dat
gebeurt aan de hand van vier stellingen.

Over een aantal stellingen is geen discussie,
hoogstens komt er een aanvulling. Dat is het
geval met ‘Mensen hebben recht te kiezen
voor eenzaamheid’. Volgens veel panelleden
kies je misschien voor alleen of geïsoleerd
leven, maar niet voor eenzaamheid. Dat
overkomt je. Ook de stelling die de
verantwoordelijkheid voor eenzaamheid bij
de eenzame persoon zelf legt, zorgde niet
voor veel vuurwerk.

Weggegooid geld
Dat is anders met de stelling ‘Aciviteiten
organiseren om eenzaamheid te bestrijden, is
weggegooid geld’.

"Ja, dat klopt”, reageert Jeannete Rijks van
Faktor 5. “Voor mensen die langdurig en
chronisch aan eenzaamheid lijden, zijn
aciviteiten niet meer dan pleisters plakken.
Zij hebben deskundige hulp nodig.”
Daarmee gooit ze de knuppel in het
hoenderhok. De KBO geet bij monde van
voorziter Trudy van Helmond weerwoord.
“Zeg niet dat aciviteiten organiseren
pleisters plakken is, het kan ook prevenief
werken. Wij maken ouderen wegwijs op de
tablet en smartphone. Zo kunnen ze meer
contacten onderhouden.”
Ook wethouder Renate Richters nuanceert de
stelling. “Ik heb veel waardering voor
vrijwilligers die aciviteiten organiseren, op
die manier bouwen ze een netwerk op.
Aciviteiten kunnen bovendien een stap zijn
in het je minder eenzaam voelen.”

Stellingen voor discussie
Stelling 1: Mensen hebben
recht te kiezen voor
eenzaamheid;

Stelling 2: Eenzaamheid
oplossen is een taak van de
overheid;

Stelling 3: Aciviteiten
organiseren om eenzaamheid te
bestrijden, is weggegooid geld;

Stelling 4: De eerst
verantwoordelijke voor het
omgaan met eenzaamheid is de
eenzame persoon zelf.
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Jeannete Rijks voegt later nog iets toe
aan haar uitspraak. “Ik zeg niet dat je
moet stoppen met pleisters plakken maar
alleen het aanbieden van aciviteiten als
oplossing voor chronische eenzaamheid
werkt niet. Daar is deskundige hulp bij
nodig.”

'Eenzaamheid is een taak voor de
overheid'

Zoek naar oplossingen
Eenzaamheid oplossen is een taak van de
overheid. “Nee”, zegt de wethouder. “Het
is niet onze taak, maar we hebben wel een
rol. Bijvoorbeeld organisaies faciliteren
en samen zoeken naar oplossingen. De
overheid is onderdeel van een netwerk.”
De GGD vult aan: “Gemeenten zijn wel
verantwoordelijk voor het bewaken van
de gezondheid, in die zin is de gemeente
dus wel verantwoordelijk.”

De KBO: “We kunnen alles wel op de
overheid schuiven, maar het gaat erom
hoe we met elkaar meer aandacht geven
aan eenzame mensen. Het is een
gezamenlijke taak van de overheid en de
stad.”

WIJeindhoven
Iemand vraagt zich af hoe de gemeente
eenzame mensen bereikt. Renate
Richters: “Wij doen daar niet zoveel aan,
dat loopt via de generalisten van
WIJeindhoven. Zij komen achter de
voordeur en kijken naar alle leefgebieden
en maken vragen bespreekbaar. Als ze
eenzaamheid signaleren, verwijzen ze
door naar bijvoorbeeld
maatjesprojecten.”

Innovaief
Het valt een bedrijf in communicaie-
middelen op, dat er ijdens deze middag
helemaal niet gepraat wordt over
innovaieve technische middelen. “Wij
ontwikkelen communicaiemiddelen om
mensen en kinderen uit hun ongewilde
sociaal isolement te helpen. We hebben
een robot ontworpen voor kinderen en
jongeren die door langdurige ziekte niet
naar school kunnen. Waarom staat de
gemeente daar niet voor open?”
“We zoeken nog naar onze rol”, legt de
wethouder uit. “Onze prioriteit is het
bundelen van kennis en met elkaar aan de
slag gaan.”
Zuidzorg Extra vindt het jammer dat er
weinig oog is voor innovaieve middelen
en nodigt het bedrijf uit om eens te
komen praten.
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Ondertekenen
samenwerkings-

overeenkomst
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Ondertekenen samenwerkings-
overeenkomst en vooruitblik naar
vervolgstappen

De middag eindigt passend met het
ondertekenen van een samenwerkings-
overeenkomst onder de noemer: Samen
pakken we eenzaamheid aan. Geen loze
belote, want het netwerk van
samenwerkende organisaies gaat snel
een werkplan maken dat voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 klaar
moet zijn.

“Bedankt voor de grote belangstelling en
deelname.” Organisator Jeroen Pijnenburg
van Buro Cement neemt het woord, ook
namens medeorganisatoren Fontys
Hogescholen en Power, veerkracht op
leetijd. “We wilden vanmiddag
vrijwilligers en professionals vooral kennis
en informaie aanbieden en
bewustwording creëren over
eenzaamheid.”

Plan van aanpak
De planning is om voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
een plan van aanpak te presenteren. “De
hoofdlijnen zijn om in vier vervolg-
bijeenkomsten een analyse te maken, een
visie te formuleren, oplossingen te
bedenken en dit te verwoorden in een
werkplan.” Vervolgens nodigt Pijnenburg
de partners uit om een handtekening te
plaatsen op het bord ‘Samen pakken we
eenzaamheid aan in Eindhoven’. Het
startschot is gegeven. Wordt dus
vervolgd.
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Goed gevoel
Tom van Campen (Power, veerkracht op
leetijd) sluit het symposium af: “Ik heb
een goed gevoel over vandaag, we
hebben een mooie start gemaakt. Het was
opvallend met hoeveel gemak mensen
hun handtekening zeten. We moeten het
vervolg zo inrichten dat we de dingen
doen die nodig zijn. Een aandachtspunt is
prevenie zodat om te beginnen mensen
sowieso niet eenzaam worden.”

Reacies van deelnemende organisaies:

WoonincPlusVitalis: "Ik ben geschrokken
van het hoge percentage eenzame
mensen, in het bijzonder van de cijfers
over ouderen. Hopelijk kunnen we wat
voor elkaar betekenen."

De GGD: "Mooi dat zoveel mensen samen
aan de slag gaan. Het gaat er vooral om
hoe we de zeer ernsige eenzame mensen
bereiken."

Zuidzorg Extra: "Jammer dat er weinig oog
is voor innovaie. In Eindhoven zijn er al
veel dingen op het gebied van
eenzaamheid. Volgens mij moeten we
vooral bruggen bouwen."

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven:
"Hopelijk is dit een aanzet om beter
samen te werken. Na deze verdiepingsslag
hebben we muniie om onze vrijwilligers
goed te begeleiden."

De wethouder: "Mooi dat zoveel parijen
uit de stad zo betrokken zijn, ik ben
benieuwd naar de concrete plannen."
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Dit magaZien is een uitgave van Gilde Plus
Parktheater Eindhoven, een moderne
variant op het middeleeuwse gilde waarin
werkzoekenden, ondernemers en zzp’ers
elkaar versterken door samen te werken
en te leren.
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