
 
 
Uitnodiging: ‘Samen omgaan met Eenzaamheid’ 10 november 2021 
U bent van harte uitgenodigd voor de tweede editie van ‘Samen omgaan met Eenzaamheid’ op 
woensdagmiddag 10 november 2021 van 14.00 tot 17.00 uur.  
We zijn weer te gast bij Ilse Wouters Academy, Sectie-C, Daalakkersweg 8, Hal 8, 5641 JA te 
Eindhoven Home - Ilse Wouters Academy 
 
De vorige bijeenkomst stond in het teken van de WAAROM vraag, nu staan we stil bij het WAT? 
En nog specifieker: wat werkt en wat werkt niet als het gaat om eenzaamheidsinterventies? 
 
Hiervoor hebben we Eric Schoenmakers, senior onderzoeker en docent bij Fontys Hogescholen 
uitgenodigd. Hij doet sinds 2009 onderzoek naar eenzaamheid. Hij publiceerde nationaal en 
internationaal diverse artikelen over dit onderwerp.   
Hij gaat met ons in gesprek over de bovenstaande vraag en geeft een korte toelichting op de 
handreiking ‘aan de slag met eenzaamheidsinterventies’. Daarna gaan we aan de slag om onze 
dagelijkse praktijk te verrijken met de kennis uit de handreiking. Tip: bekijk voorafgaand aan de 
bijeenkomst het webinar ‘wat is eenzaamheid’ (Wat is eenzaamheid - deel 1 - YouTube)  
  
Vervolgens is er aandacht voor een succesvol en erkende interventie op het gebied van aanpak 
eenzaamheid jongeren: het Join usproject zoals dat nu in heel Nederland uitgevoerd wordt. Marleen 
Tempelaars van Dynamo Jeugdwerk gaat ons meenemen in deze methode en geeft antwoord op de 
vraag: wat werkt bij jongeren die eenzaam zijn? 
Als laatste onderdeel pikken we de draad van de vorige bijeenkomst op: wat kunnen we doen om de 
vindbaarheid van interventies te vergroten? Wat helpt ons om eenzaamheid ‘normaal’ te maken en 
om de mens als totaal te zien? Wat kunnen we doen om eenzaamheid te voorkomen?  
 
Het tijdschema: 
 
13.45-14.00 uur  Ontvangst met koffie en thee 
14.00-14.05 uur Start: welkom door Eindhoven in Contact (Jeroen Pijnenburg) 
14.05-14.30 uur Inleiding door Eric Schoenmakers: wat werkt en wat niet in 

eenzaamheidsinterventies? 
14.30-15.10 uur Praktijkopdracht voor deelnemers 
15.10-15.30 uur Plenaire terugkoppeling  
15.30-15.45 uur Pauze 
15.45-16.10 uur Uitleg Join us door Marleen Tempelaars van Dynamo Jeugdwerk 
16.10-16.50 uur Wat kunnen we en gaan we doen?  
16.50-17.00 uur Afsluiting/einde 
17.00-17.30 uur Mogelijkheid voor informeel samenzijn (borrel, nazit)  
 
We hopen jullie weer allemaal te mogen begroeten. Graag aanmelden vóór 8 november 2021 via 
greetje@eindhovenincontact.nl Uiteraard staat het vrij om anderen van de eigen organisatie of 
mensen van een collega-organisatie mee te nemen en aan te melden. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze activiteit.  
 
Bedankt en gegroet, 
Jeroen Pijnenburg 
Namens Eindhoven in Contact (info: via Jeroen 06-10310172 of greetje@eindhovenincontact.nl) 
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