
Maak eenzaamheid
bespreekbaar 

‘Ik vertel niet over mijn gevoel van een-
zaamheid, omdat ik niet het idee heb dat 
mensen er iets mee kunnen.’

‘Ik spreek er niet over want ik schaam me 
erover, het voelt als falen.’ 

De workshopleiders hebben briefjes 
met uitspraken van mensen met een-
zaamheidsgevoelens op de pilaren in de 
ruimte geplakt. “Herkennen jullie deze 
uitspraken?” Vele aanwezigen knikken 
volmondig ja.
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Schroom
Bij de volgende oefening kiezen de 
deelnemers uit een aantal uitspraken: 
welke passen bij de eigen schroom om 
over eenzaamheid te praten? Daar gaan 
ze vervolgens twee aan twee met elkaar 

‘Welke gevoelens 
belemmeren jou om over 
eenzaamheid te praten’ 
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Martha Talma en Maryse den Hollander, adviseurs en trainers bij Movisie, 
geven een minitraining in het bewust worden van eigen belemmeringen om 
het gesprek over eenzaamheid beter aan te kunnen gaan. Velen signaleren 
dat eenzaamheid speelt bij mensen, maar schromen het erover te hebben.  
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‘spannende’ situatie, en maak je te-
gelijkertijd contact met de ander. Als je 
je bewust wordt van je gevoel en dit 
erkent, zit dat je niet meer in de weg. 
En lever je beter maatwerk in een 
gesprek.”

Movisie heeft trainingen ontwikkeld. 
Deze zijn gratis te downloaden: 
www.movisie.nl/publicatie
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over in gesprek. Verschillende gevoe-
lens passeren de revue: “Ik ben bang 
dat de ander mij bemoeizuchtig vindt. 
Als ik het gesprek aanga dan ben ik ook 
verantwoordelijk voor de oplossing. Die 
ander wil er vast niet over praten, het is 
te pijnlijk.”

Wat helpt?
Welke gedachten helpen je je schroom 
te overwinnen? Dat blijken er best veel. 
“Ik hoef het niet op te lossen, het is de 
verantwoordelijkheid van die ander. Ik 
mag geraakt worden. Ik mag het even 
niet weten. Alleen aandacht geven 
helpt al.”

In de ogen kijken
Bij de laatste oefening moeten de 
deelnemers met de knieën tegen elkaar, 
twee minuten in elkaars ogen kijken. 
Een oefening om contact te maken met 
de ander en jezelf.
De workshopleiders: “Mensen vinden 
hun eigen gevoel vaak confronterend. 
Ze reageren dan vanuit standaardop-
lossingen of gaan het gesprek niet aan. 
Dat is een gemiste kans. Met deze 
oefening sta je stil bij je gevoel in een 

‘Ik ben bang dat de 
ander mij bemoeizuchtig 
vindt’
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nuttig lijkt, vertel je iets over jezelf: ik 
ben toen toch zo eenzaam geweest. 
Je gaat mee in iemands verhaal, maar 
je hoeft het niet op te lossen. Je helpt 
de ander accepteren en integreren: dat 
draag ik mee, dat is van mij. Jij bent oor 
en resoneert mee. Af en toe ga je bij 
jezelf naar binnen, hoe is dat voor mij? 
Het gaat niet om het persoonlijke, maar 
om openhartig zijn, het aandurven. De 
ander veiligheid bieden.”

Niet genezen 
Wat helpt tegen vraagverlegenheid is: 
niet bang te zijn voor wat er komt. Hoe? 

Door te realiseren dat je niets hoeft 
met het verhaal van de ander. “Je kunt 
iemand niet genezen, die kan het met 
hulp alleen zelf wortel laten schieten. 
Verlies en rouw horen erbij, wat het 
problematisch maakt is als mensen het 
geen plaats kunnen geven.” 

Belangrijk
De deelnemers krijgen de vraag wat 
belangrijk is bij eenzaamheid. De een 
zegt: bij jezelf blijven, de ander juist: 
verbinding maken. Knoop vindt beide 
belangrijk. “Iemand helpen om een-
zaamheid een plaats te geven kan alleen 
als we in verbinding zijn met onszelf. 
We kunnen alleen betekenisvolle rela-
ties met anderen aangaan als we die 
met onszelf hebben. Omgekeerd, een 
betekenisvolle relatie met een ander 
helpt zo’n relatie met jezelf aan te 
gaan.”
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‘Niet bang zijn je te laten 
raken door verhaal van 
de ander’

Knoop vraagt de deelnemers eerst naar 
hun eigen ervaring met eenzaamheid. 
Vrijwilliger Hans noemt het een ziek 
gevoel, maar gaat snel over naar wat 
hij voor eenzame mensen doet. Dat is 
tekenend volgens de theoloog: ”Het is 
confronterend om over je eigen een-
zaamheid te praten. Maar als iemand 
ernaar vraagt en je houdt dat af dan 
bevestig je het taboe en het vooroor-
deel: een eenzame is een gemankeerd 
mens.” Vervolgens voeren de deelne-
mers tweegesprekken over elkaars een-
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zaamheidservaringen. Hoe voelt dat? 
Een verpleegkundige vindt het moeilijk 
om erover te praten, omdat ze die 
gevoelens niet herkent. 

Het aandurven 
De transitiecirkel kan helpen. “Je be-
gint met contact maken en doorloopt 
dan de hele cirkel. Dat is een proces in 
jezelf en in het contact met de ander. 
Het is belangrijk om te putten uit je 
eigen ervaring. Dat hoeft niet expliciet 
te zijn”, legt Knoop uit. “Alleen als dat 

Vraag- en
handelingsverlegenheid

Waarom is eenzaamheid zo’n moeilijk onderwerp voor professionals, vrijwil-
ligers en degene die ze tegenover zich hebben? Waarom schroom ‘vraagver-
legenheid’ om het over eenzaamheid te hebben en te handelen. 
Harm Knoop, theoloog en vrijgevestigd geestelijk verzorger, geeft handvat-
ten aan de hand van de transitiecirkel.
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