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INTRODUCTIE



Wetenschappelijk	onderzoek	heeft	
de	nodige	kennis	opgeleverd	over	
eenzaamheidsinterventies.	Deze	kennis	
is	voor	professionals	(en	vrijwilligers)	die	
bij	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	
eenzaamheidsinterventies	betrokken	zijn	
lastig	toegankelijk.	Dit	komt	onder	andere	
door	de	hoeveelheid	wetenschappelijke	
publicaties,	door	de	complexiteit	van	
dit	type	documenten,	doordat	voor	
toegang	tot	publicaties	soms	betaald	
moet	worden	en	doordat	professionals	
niet	altijd	weten	waar	ze	moeten	zoeken	
en	de	tijd	niet	hebben	om	alles	te	lezen.	
Hierdoor	wordt	relevante	kennis	vaak	niet	
toegepast	en	dat	is	een	gemiste	kans	in	de	

aanpak	van	eenzaamheid.	Het	toepassen	
van	wetenschappelijke	kennis	kan	het	
succes	van	een	eenzaamheidsinterventie	
vergroten.	Interventies	met	een	theoretische	
onderbouwing	hebben	vaak	een	groter	
effect	dan	interventies	zonder	onderbouwing	
(Movisie,	2020).

Deze	handreiking	bevat	een	overzicht	
van	beschikbare	kennis	over	eenzaam-
heidsinterventies	anno	2021.	Het	is	
grotendeels	gebaseerd	op	het	artikel	‘Naar	
een	gerichte	aanpak	van	eenzaamheid:	
Zeven	werkzame	elementen	in	
eenzaamheidsinterventies’,	geschreven	
door	Tamara	Bouwman	en	Theo	van	Tilburg	

(2020).	Zij	bestudeerden	21	reviews	van	
eenzaamheidsinterventies	met	in	totaal	
119	unieke	eenzaamheidsinterventies	
en	ontdekten	hierin	vier	subdoelen	
en	zeven	werkzame	elementen	voor	
eenzaamheidsinterventies.	Aanvullend	is	voor	
deze	handreiking	een	analyse	uitgevoerd	
(zie	Bijlage	1	voor	de	verantwoording).	Dit	
resulteerde	in	negen	algemene	werkzame	
elementen.

In	deze	handreiking	worden	subdoelen,	
werkzame	elementen	voor	eenzaam-
heidsinterventies	en	algemene	werkzame	
elementen	beschreven.	Daarnaast	is	een	
werkblad	ontwikkeld	dat	gebruikt	kan	
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worden	in	de	ontwikkeling	en	evaluatie	van	
eenzaamheidsinterventies.	Het	doel	is	om	
ontwikkelaars,	eigenaars	en	uitvoerders	van	
interventies	uit	te	dagen	meer	focus	aan	
te	brengen	in	interventies	en	deze	beter	te	
onderbouwen.	Door	telkens	opnieuw	kritisch	
na	te	denken	en	een	interventie	te	evalueren	
en	bij	te	stellen,	wordt	deze	telkens	beter	
en	speelt	deze	beter	in	op	het	complexe	
vraagstuk	van	eenzaamheidsaanpak.

Parallel	aan	het	schrijven	van	deze	
handreiking	heeft	een	onderzoek	
plaatsgevonden	waarbij	in	twee	creatieve	
sessies	is	samengewerkt	met	de	praktijk.	
Met	hen	is	gesproken	over	de	inhoud	en	
de	vorm	van	de	handreiking,	in	hoeverre	
deze	waardevol	is	in	de	ontwikkeling	van	

hun	eenzaamheidsinterventies	en	wat	een	
passende	manier	is	om	deze	kennis	over	te	
dragen.	Hun	inbreng	heeft	bijgedragen	aan	
de	vormgeving	en	inhoud	van	dit	document.	
Dit	onderzoeksproces	werd	mede	begeleid	
door	Sanne	van	Loosdrecht	(studente	Master	
Healthy	Ageing,	Fontys	Hogescholen).

Eenzaamheid
Eenzaamheid	wordt	gedefinieerd	als	‘het	
subjectieve	gevoel	van	een	onplezierig	
tot	ontoelaatbaar	gemis	aan	(kwaliteit	
van)	bepaalde	sociale	relaties’	(De	Jong	
Gierveld,	1998).	Eenzaamheid	is	een	complex	
probleem,	met	veel	verschillende	ervaringen	
en	oorzaken.	Dit	maakt	eenzaamheid	een	
lastig	probleem	om	aan	te	pakken.

Voorafgaand	aan	kennis	over	
eenzaamheidsinterventies	is	het	van	belang	
kennis	te	hebben	over	wat	eenzaamheid	
is.	Hierover	zijn	verschillende,	goed	
toegankelijke	publicaties	geschreven.	
Lees	bijvoorbeeld	‘Zicht	op	eenzaamheid:	
Achtergronden,	oorzaken	en	aanpak’	
(gratis	beschikbaar	via	http://hdl.handle.
net/1871/55577),	het	dossier	‘wat	werkt	
bij	de	aanpak	van	eenzaamheid’	waarvan	
jaarlijks	een	nieuwe	versie	verschijnt	(gratis	
beschikbaar	via	de	website	van	Movisie:	
www.movisie.nl)	of	bekijk	de	gratis	kennisclip	
‘wat	is	eenzaamheid’.	

http://hdl.handle.net/1871/55577
http://hdl.handle.net/1871/55577
http://www.movisie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=zXJ7_w5ccAc


     

DOELEN



Een	eenzaamheidsinterventie	is	een	gerichte	
ingreep	welke	als	hoofddoel	heeft	om	
‘iets’	met	eenzaamheid	te	doen.	Dat	‘iets’	
kan	verschillende	dingen	betreffen,	zoals	
het	verminderen,	bestrijden,	tegengaan,	
voorkomen	of	bespreekbaar	maken	van	
eenzaamheid.	Naast	‘eenzaamheid’	
hebben	sommige	interventies	ook	andere	
hoofddoelen.	Daar	gaat	dit	document	
niet	over.	Om	het	hoofddoel	te	bereiken	
kunnen	subdoelen	worden	geformuleerd	
en	nagestreefd.	Subdoelen	vormen	een	
tussendoel	richting	het	realiseren	van	het	
hoofddoel.	Bouwman	en	Van	Tilburg	(2020)	
benoemen	in	hun	werk	vier	subdoelen.

HOOFDDOEL
Bijvoorbeeld	eenzaamheid	verminderen,	
aanpakken,	bestrijden	of	leren	omgaan	met	
eenzaamheid

SUBDOELEN
Het verbeteren (of vergroten) van het 
sociale netwerk
Het	doel	is	het	realiseren	van	plezierige	en	
nuttige	sociale	contacten	voor	het	eenzame	
individu.	Het	kan	gaan	om	het	aangaan	
van	nieuwe	relaties,	het	onderhouden	van	
bestaande	relaties	en	het	(leren)	omgaan	
met	verlies	van	relaties.

Het vergroten van het gevoel erbij 
te horen
Het	doel	is	om	het	gevoel	(wezenlijk)	deel	
uitmaken	van	een	groep,	het	participeren	
en	het	zijn	van	een	sociaal	wezen	te	
vergroten.	Mensen	willen	ingebed	zijn	
in	sociale	verbanden.	Het	gaat	erom	het	
gevoel	te	ervaren	dat	er	iemand	is	waarop	
de	eenzame	persoon	kan	rekenen	op	het	
moment	dat	daar	behoefte	aan	is	en	dat	het	
vanzelfsprekend	is	dat	hij	of	zij	deelneemt	
aan	gezamenlijke	activiteiten.	

DOELEN
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Het vergroten van intimiteit
Het	doel	is	de	ervaring	van	‘gehechtheid’	en	
het	gevoel	dat	iemand	een	intieme	relatie	
heeft	met	een	ander	persoon	en	dat	deze	
persoon	er	speciaal	voor	hem	of	haar	is	te	
vergroten.

Het vergroten van het gevoel 
betekenis te hebben
Het	doel	is	om	de	eenzame	persoon	te	
laten	ervaren	dat	deze	een	doel	in	het	
leven	heeft	en	bijdraagt	aan	een	sociaal	of	
maatschappelijk	verband.

Het gaat er niet om dat iedere 
eenzaamheidsinterventie alle subdoelen 
nastreeft. Meer subdoelen nastreven is niet 
per se beter. Subdoelen stellen kan helpen 
om meer focus aan te brengen in een 
interventie en deze beter te onderbouwen.
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In	hun	onderzoek	vonden	Bouwman	en	Van	
Tilburg	(2020)	dat	bepaalde	elementen	in	
eenzaamheidsinterventies	werden	ingezet	
om	de	subdoelen	te	bereiken.	Dit	noemen	
zij	werkzame	elementen.	Hieronder	worden	
de	zeven	werkzame	elementen	benoemd.	
‘Werkzaam’	betekent	niet	hetzelfde	als	
‘effectief’.	Het	is	niet	zo	dat	werkzame	
elementen	in	alle	gevallen	succesvol	zijn	in	de	
aanpak	van	eenzaamheid.	

Bezigheden
Hierbij	hebben	mensen	het	gevoel	dat	ze	op	
betrokken	wijze	bijdragen	aan	een	productieve	

activiteit	of	deelnemen	aan	vrijetijdsbesteding.	
Ze	ervaren	tevredenheid	of	plezier	door	
bezig	te	zijn,	zodat	eenzaamheid	minder	van	
belang	of	op	de	voorgrond	is.	Dit	kunnen	
sociale	activiteiten	zijn,	maar	dat	hoeft	niet.	
Dit	kunnen	groepsgewijze	en	individuele	
activiteiten	zijn.	Indirect	kan	deelname	
leiden	tot	meer	of	betere	sociale	relaties	met	
anderen.

Ontmoeten
Hierbij	hebben	mensen	de	gelegenheid	sociale	
interactie	te	hebben	met	anderen,	nieuwe	
sociale	contacten	op	te	doen	en	hierdoor	het	

gevoel	van	‘erbij	horen’	te	ontwikkelen.	Het	
gaat	in	eerste	instantie	vaak	om	oppervlakkige	
contacten,	maar	het	kan	zijn	dat	contacten	na	
verloop	van	tijd	hechter	worden.

Praktisch ondersteunen
Als	mensen	worden	ondersteund	in	praktisch	
zaken,	krijgen	zij	het	gevoel	ingebed	te	zijn	
in	een	grotere,	zorgzame	context.	Wanneer	
een	persoon	weet	dat	hij	of	zij	(gemakkelijk)	
om	hulp	kan	vragen,	draagt	dit	bij	aan	
het	gevoel	er	niet	alleen	voor	te	staan.	De	
focus	ligt	op	steun.	Het	gaat	niet	om	het	
ontwikkelen	van	hechte	relaties.

WERKZAME ELEMENTEN VOOR 
EENZAAMHEIDSINTERVENTIES
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Betekenisvol contact
Hierbij	wordt	een	vertrouwensband	
gecreëerd.	Er	is	regelmatig	en	langlopend	
contact	met	een	persoon	die	genoeg	om	
je	geeft	om	tijd	en	energie	in	de	relatie	te	
stoppen.	De	eenzame	persoon	krijgt	hierdoor	
het	gevoel	dat	de	andere	er	voor	hem	of	haar	
is	en	dat	geeft	een	gevoel	van	verbondenheid	
en	veiligheid.

Sociale vaardigheden
Het	ontwikkelen	van	sociale	vaardigheden	
maakt	het	meer	waarschijnlijk	dat	de	
eenzame	persoon	gesprekken	aangaat,	
deze	gaande	kan	houden	en	makkelijker	
contact	kan	maken.	De	eenzame	persoon	
leert	intimiteit	in	relaties	te	bouwen,	
goed	luisteren	en	problemen	in	relaties	
te	overwinnen.	De	eenzame	persoon	is	

hierdoor	zekerder	van	zichzelf,	en	voelt	zich	
meer	waardig	als	vriend	of	gesprekspartner.	
Hierdoor	heeft	hij	of	zij	handvatten	om	een	
sociaal	netwerk	op	te	bouwen.

Realistische verwachtingen
Het	is	van	belang	realistische	verwachtingen	
te	hebben	over	de	sociale	omgeving.	
Mensen	met	verkeerde	verwachtingen	
over	de	hoeveelheid,	diepgang	of	aard	
van	(een	bepaald)	sociaal	contact	kunnen	
teleurgesteld	raken	als	niet	aan	die	
verwachtingen	wordt	voldaan.	Eenzame	
mensen	hebben	soms	onrealistische	
beelden	over	wat	ze	van	een	ander	mogen	
verwachten.	Wanneer	eenzame	mensen	
wél	realistische	verwachtingen	hebben	van	
hun	omgeving	leidt	dit	eerder	tot	positieve	
ervaringen	in	sociale	situaties.

Betekenisvolle rol 
Als	persoon	mag	je	iets	betekenen	voor	
anderen.	Dit	geeft	het	gevoel	van	waarde	
te	zijn,	relevant	te	zijn	of	deel	uit	te	maken	
van	een	groter	geheel.	Dit	vergroot	het	
zelfvertrouwen,	waardoor	mensen	ook	
makkelijker	kunnen	omgaan	met	de	eigen	
situatie.	Hierbij	is	het	van	belang	dat	de	
persoon	het	gevoel	heeft	dat	zijn	of	haar	
inzet	wordt	gezien	en	gewaardeerd.

Het gaat er niet om dat iedere 
eenzaamheidsinterventie alle werkzame 
elementen inzet. Meer werkzame 
elementen inzetten is niet per se beter. 
Nadenken over werkzame elementen kan 
helpen om meer focus aan te brengen 
in een interventie en deze beter te 
onderbouwen.



     

ALGEMENE WERKZAME 
ELEMENTEN 
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In	aanvulling	op	de	eerder	genoemde	
werkzame	elementen	voor	
eenzaamheidsinterventies	die	een	bijdrage	
kunnen	leveren	aan	de	realisatie	van	
subdoelen,	zijn	er	ook	algemene	werkzame	
elementen	die	belangrijk	zijn.	Deze	algemene	
werkzame	elementen	zijn	niet	per	se	
gekoppeld	aan	een	specifiek	subdoel,	maar	
zijn	basisvoorwaarden	voor	succesvolle	
eenzaamheidsinterventies.

Voor	deze	handreiking	is	een	overzicht	
gemaakt	met	negen	algemene	werkzame	
elementen	welke	voortkomen	uit	

reviewartikelen	van	eenzaamheidsinterventies	
(zie	Bijlage	1	voor	toelichting).	In	principe	zijn	
zij	ook	van	toepassing	op	interventies	met	een	
ander	doel.	

Theoretische onderbouwing
Eenzaamheidsinterventies	waaronder	een	
doordacht	theoretisch,	methodisch	fundament	
ligt	met	betrekking	tot	eenzaamheid	en	
eventueel	een	andere	(sociale)	theorie	
(bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	sociaal	
leren,	hechting	of	groepsontwikkeling)	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.

Onderzoekende benadering
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	evaluatie	
structureel	plaats	vindt	en	waarbij	een	vorm	
van	(proces	)onderzoek	is	ingebouwd,	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.	

Selectie van deelnemers
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	deelnemers	
een	meer	overeenkomstige	problematiek	
hebben	en	er	dus	met	een	homogene,	
specifieke	groep	wordt	gewerkt,	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.	Eenzaamheidsinterventies	waarbij	

ALGEMENE WERKZAME ELEMENTEN 
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deelnemers	zichzelf	(na	doorverwijzing)	
bewust	aanmelden	voor	een	activiteit	gericht	
op	eenzaamheid	zijn	succesvoller	dan	
interventies	waarbij	dit	niet	het	geval	is.

Inbreng van deelnemers
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	deelnemers	
actief	inbreng	hebben	in	het	verloop	
van	de	interventie	(inclusief	de	planning,	
implementatie	en	evaluatie)	zijn	succesvoller	
dan	interventies	waarbij	dit	niet	het	geval	is.	
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	deelnemers	
bereid	zijn	tijd	en	energie	te	investeren	in	het	
aanpakken	van	de	eigen	eenzaamheid	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.

Kwaliteit van uitvoerders
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	aandacht	
is	voor	selectie,	training	en	ondersteuning	van	
aanbieders	(professionals	en	vrijwilligers)	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.	Er	dient	draagvlak	te	zijn	voor	
de	interventie	vanuit	verschillende	lagen	van	
de	organisatie.	Eenzaamheidsinterventies	
waarbij	er	sprake	is	van	professionele	inzet	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.

Maatwerk benadering
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	gericht	
gewerkt	wordt	aan	een	specifieke	oorzaak	
van	eenzaamheid	–	en	waarbij	dus	maatwerk	

geleverd	wordt	–	zijn	succesvoller	dan	
interventies	waarbij	dit	niet	het	geval	is.

Looptijd, duur en frequentie
Eenzaamheidsinterventies	die	een	langere	
looptijd	hebben	en	waarbij	sprake	is	van	meer	
en	meer	frequente	contactmomenten,	zijn	
succesvoller	dan	interventies	waarbij	dit	niet	
het	geval	is.

Meervoudige aanpak
Een	aanpak	waarbij	gewerkt	wordt	met	een	
combinatie	van	eenzaamheidsinterventies	is	
eerder	succesvol	dan	een	op	zichzelf	staande	
interventie.	
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Inzet van technologie als hulpmiddel
Eenzaamheidsinterventies	waarbij	(nieuwe)	
technologie	als	hulpmiddel	wordt	ingezet	
zijn	succesvoller	dan	interventies	waarbij	
dit	niet	het	geval	is.	Anders	dan	bij	de	
andere	genoemde	werkzame	elementen	is	
technologie	geen	basisvoorwaarde,	maar	een	
pré.

Algemene werkzame elementen 
zijn basisvoorwaarden voor 
eenzaamheidsinterventies. Het is essentieel 
dat deze op orde zijn. Nadenken over 
de toepassing van algemene werkzame 
elementen kan helpen om meer focus aan te 
brengen in een interventie en deze beter te 
onderbouwen.



     

WERKBLAD 
EENZAAMHEIDSINTERVENTIES 
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Bovengenoemde	informatie	helpt	meer	focus	aan	te	brengen	in	een	interventie	en	deze	beter	te	onderbouwen.	Dat	is	ook	het	doel	van	het	
werkblad	(zie	volgende	pagina).	Volg	onderstaande	instructies	en	breng	jouw	interventie	in	kaart.	Gebruik	dit	als	instrument	om	goed	na	te	
denken	over	je	handelen	en	om	–	waar	mogelijk	–	steeds	verbeteringen	aan	te	brengen	in	je	ontwerp.	Dit	werkblad	is	ontwikkeld	om	bestaande	
eenzaamheidsinterventies	te	evalueren,	maar	kan	ook	worden	gebruikt	om	nieuwe	eenzaamheidsinterventies	te	ontwikkelen.

INSTRUCTIE

1.	 Benoem	je	hoofddoel	en	vul	dit	in.

2.	 Benoem	één	of	meer	subdoelen	welke	je	inzet	om	het	hoofddoel	te	bereiken	en	vul	deze	in.	

	 a.	 Vraag	je	kritisch	af	of	het	subdoel	goed	aansluit	bij	het	hoofddoel.

	 b.	 Vraag	je	kritisch	af	of	het	subdoel	wordt	bereikt.

	 c.	 Kies	eventueel	extra	subdoelen	welke	je	inzet	om	het	hoofddoel	te	bereiken.

	 d.	 Trek	waar	passend	pijlen	tussen	subdoelen	en	het	hoofddoel.

WERKBLAD EENZAAMHEIDSINTERVENTIES 
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3.	 Kies	één	of	meer	werkzame	elementen	welke	je	momenteel	inzet	om	het	subdoel	te	bereiken.	Vul	deze	in.

	 a.	 Vraag	je	kritisch	af	of	het	werkzame	element	goed	aansluit	bij	het	subdoel.

	 b.	 Vraag	je	kritisch	af	of	je	iets	kan	doen	om	het	werkzame	element	beter	in	te	zetten.

	 c.	 Kies	eventueel	extra	werkzame	elementen	welke	je	inzet	om	het	subdoel	te	bereiken	en	geef	aan	hoe	dat	kan.

	 d.	 Trek	waar	passend	pijlen	tussen	werkzame	elementen	en	de	daarbij	passende	subdoelen.

4.	 Benoem	de	concrete	activiteiten	of	handelingen	die	in	jouw	interventie	gekoppeld	zijn	aan	het	werkzame	element.	Vul	deze	in.

	 a.	 Vraag	je	kritisch	af	of	de	activiteit	goed	aansluit	bij	het	werkzame	element.

	 b.	 Vraag	je	kritisch	af	of	je	iets	kan	doen	om	de	concrete	activiteiten	of	handelingen	beter	in	te	zetten.

	 c.	 Bedenk	eventueel	aanvullende	concrete	activiteiten	welke	je	inzet	om	aan	het	werkzame	element	te	werken.

	 d.	 Trek	waar	passend	pijlen	tussen	de	concrete	activiteiten	en	de	daarbij	passende	werkzame	elementen.

5.	 Bekijk	de	algemene	werkzame	elementen	en	vraag	je	per	element	kritisch	af	of	hoe	dit	aanwezig	is	in	de	interventie	en	of	je	hier

	 verbetering	in	kan	aanbrengen.
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Medewerkers	van	een	grote	welzijnsorganisatie	merken	dat	veel	recent	gepensioneerden	zich	een-
zaam	voelen	en	willen	helpen	dit	gevoel	te	verminderen.	De	ervaren	eenzaamheid	komt	enerzijds	om-
dat	een	deel	van	het	netwerk	van	deze	mensen	wegvalt	en	anderzijds	omdat	deze	mensen	zich	zon-
der	hun	voormalig	werk	minder	nuttig	voelen.	

Hoofddoelen:
•	Sociale	eenzaamheid	verminderen;
•	Existentiële	eenzaamheid	
				verminderen

De	medewerkers	hebben	een	interventie	voor	deze	groep	ontwikkeld:	recent	gepensioneerden	kun-
nen	hun	netwerk	uitbreiden	met	mensen	in	dezelfde	situatie,	namelijk	ook	recent	gepensioneerd.	

Subdoelen:
•	Het	verbeteren	(of	vergroten)	van	
			het	sociale	netwerk

De	medewerkers	organiseren	activiteiten	waarbij	ontmoeting	tussen	mensen	plaats	kan	vinden.	 Werkzame elementen:
•	Ontmoeten

Concreet	organiseren	zij	een	tweewekelijkse	bijeenkomst	waarbij	telkens	twee	recent	gepensioneer-
den	vertellen	over	hun	hobby	of	passie	aan	andere	gepensioneerden.	Er	is	ook	tijd	voor	koffie	en	een	
praatje.

Concrete activiteiten:
•	Presenteren	over	hobby’s
•	Koffie	en	een	praatje

Bij	het	kritisch	nadenken	over	hun	activiteit	realiseren	de	medewerkers	zich	dat	zij	met	hun	activiteit	
ook	een	ander	werkzaam	element	aanstippen,	namelijk	‘bezigheden’.	

Werkzame elementen: 
•	Bezigheden

HET WERKBLAD: EEN (DEEL VAN EEN) VOORBEELD
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In	de	zoektocht	naar	manieren	om	dit	werkzame	element	te	versterken,	bedenken	ze	dat	deze	bezig-
heid	voor	de	mensen	die	presenteren	nu	eenmalig	is.	Dat	vinden	ze	jammer	en	dus	gaan	ze	op	zoek	
naar	concrete	activiteiten	om	het	‘bezig	zijn’	te	verduurzamen.	Hoe	ze	dat	precies	willen	doen	weten	
ze	nog	niet,	maar	ze	vinden	het	waardevol	de	deelnemers	hierbij	te	betrekken.	Bovendien	realiseren	
ze	zich	dat	een	deel	van	hun	activiteit	niet	voor	iedereen	even	passend	is.	Sommige	deelnemers	wil-
len	heel	graag	presenteren,	anderen	komen	vooral	om	te	luisteren	en	voor	de	koffie.	De	concrete	acti-
viteiten	gericht	op	het	werkzame	element	bezigheden	vereisen	een	passende	selectie	van	deelnemers.

Algemene werkzame elementen:
•	Looptijd,	duur	en	frequentie
•	Inbreng	van	deelnemers
•	Selectie	van	deelnemers

Bij	het	kritisch	nadenken	over	het	geformuleerde	subdoel	constateren	de	medewerkers	dat	zij	enkel	
inzetten	op	het	ontwikkelen	van	nieuwe	relaties.	Zij	hebben	geen	aandacht	hebben	voor	het	onder-
houden	van	bestaande	relaties,	voornamelijk	met	ex-collega’s,	en	voor	het	leren	omgaan	met	het	
verlies	van	relaties.	Met	name	het	onderhouden	van	bestaande	relaties	vinden	zij	interessant	en	hier	
willen	ze	in	de	toekomst	meer	op	inzetten.	Omdat	veel	deelnemers	aan	de	activiteit	aangeven	vooral	
bestaande	contacten	te	missen,	is	de	gedachte	dat	het	subdoel	makkelijker	gerealiseerd	kan	worden.

Subdoelen:
•	Het	verbeteren	(of	vergroten)	van	
			het	sociale	netwerk

Werkzame elementen:
•	Ontmoeten

De	medewerkers	besluiten	om	de	activiteit	open	te	stellen	voor	mensen	die	niet	tot	de	primaire	doel-
groep	behoren,	zodat	de	nog	werkende	ex-collega’s	mee	kunnen	doen.	Ze	verplaatsen	de	activiteit	
naar	buiten	de	werktijd.	

Concrete activiteiten:
•	Presenteren	over	hobby’s	buiten
			werktijden

Bovendien	verkennen	ze	of	de	activiteit	een	aantal	keer	per	jaar	op	locatie	plaats	kan	vinden	bij	de	
voormalige	werkgevers	van	hun	deelnemers,	tijdens	een	werkpauze.	Hiermee	hopen	ze	het	onderhou-
den	van	bestaande	contacten	te	faciliteren.	Ze	nemen	zich	voor	een	pilot	te	starten	om	dit	te	testen	
en	het	traject	daarna	te	evalueren,	bij	voorkeur	samen	met	de	deelnemers.

Concrete activiteiten:
•	Presenteren	over	hobby’s	op	locatie
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Als	kritische	noot	vragen	de	medewerkers	zich	af	of	de	nog	werkende	ex-collega’s	geïnteresseerd	zijn	
in	deze	activiteit.	Zij	bevinden	zich	immers	in	een	andere	levensfase	en	herkennen	de	(oorzaak	van	
de)	eenzaamheid	van	de	gepensioneerden	niet.	Het	is	een	risico	dat	de	activiteit	niet	aansluit	en	leidt	
tot	een	sterker	gevoel	van	eenzaamheid	bij	de	werknemers.	Ze	nemen	zich	voor	om	hier	informatie	
over	in	te	winnen	om	een	goede	keuze	te	kunnen	maken.

Algemene werkzame elementen:
•	Onderzoekende	benadering
•	Theoretische	onderbouwing

Tijdens	het	evalueren	constateren	de	medewerkers	dat	deelnemers	ook	aangeven	zich	niet	nuttig	te	
voelen	en	dat	de	huidige	activeit	er	niet	aan	bijdraagt	dat	gevoel	te	verminderen.	Ze	willen	in	de	toe-
komst	ook	bijdragen	aan	het	gevoel	van	de	deelnemers	om	van	waarde	te	zijn.	

Subdoelen:
•	Het	vergroten	van	het	gevoel	
			betekenis	te	hebben

De	medewerkers	zoeken	samenwerking	met	een	middelbare	school.	De	passies	en	hobbies	van	de	
gepensioneerden		zijn	vaak	interessant	en	leerzaam	voor	jonge	mensen.	

Werkzame elementen:
•	Betekenisvolle	rol

Met	de	middelbare	school	spreken	ze	over	hoe	de	ervaring	van	de	gepensioneerden	aansluit	bij	geïn-
teresseerde	scholieren.	Het	idee	is	de	gepensioneerden	een	rol	te	geven	in	de	beroepsoriëntatieweek	
van	de	middelbare	school.

Concrete activiteiten:
•	Presenteren	voor	middelbare	
			scholieren

Voor	deze	activiteit	is	het	van	belang	dat	de	gepensioneerden	hun	verhaal	goed	weten	over	te	bren-
gen	op	de	scholieren.	Dat	is	niet	iedereen	zomaar	gegeven.	Vrijwilligers	van	de	welzijnsorganisatie	
trainen	de	gepensioneerden	om	hun	verhaal	goed	te	presenteren.

Algemene werkzame elementen: 
•	Kwaliteit	van	uitvoerders

Het	allerbelangrijkste	is	misschien	nog	wel	dat	de	welzijnsorganisatie	niet	kan	inschatten	of	de	be-
staande	en	nieuwe	ideeën	ook	echt	bijdragen	aan	een	afname	van	eenzaamheid	óf	dat	de	deelne-
mers	de	activiteit	vooral	‘leuk’	vinden,	maar	niet	meer	dan	dat.	Daarom	worden	vrijwilligers	getraind	
in	gesprek	te	gaan	over	eenzaamheid	met	de	gepensioneerden.	Dit	om	te	bezien	of	de	deelnemers	
eenzaam	zijn,	om	te	bespreken	of	eenzaamheid	afneemt	met	dee	uitgevoerde	activiteiten	en	om	te	
bespreken	waardoor	deze	verandering	(of	het	uitblijven	daarvan)	komt.

Algemene werkzame elementen:
•	Onderzoekende	benadering
•	Kwaliteit	van	uitvoerders
•	Selectie	van	deelnemers
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VERANTWOORDING ONDERZOEK ALGEMENE WERKZAME ELEMENTEN
Het	in	deze	handreiking	beschreven	overzicht	met	algemene	werkzame	elementen	(pagina	8-9)	is	samengesteld	op	basis	van	factoren	die	be-
noemd	zijn	in	reviewstudies.	De	selectie	van	reviewstudies	is	als	volgt	tot	stand	gekomen:

1.	 	De	selectie	reviewartikelen	zoals	gehanteerd	door	Bouwman	en	van	Tilburg	(Bouwman	&	Van	Tilburg,	2020)	is	als	uitgangspunt	genomen;
2.	 	Eén	artikel	uit	2007	is	toegevoegd.	Dit	is	geen	review,	maar	een	origineel	onderzoek	waarin	achttien	interventies	voor	het	eerst	worden	getest.
	 	Vanwege	het	hoge	aantal	interventies	is	het	artikel	toch	relevant	om	mee	te	nemen;
3.	 	Eén	reviewartikel	uit	2003	is	toegevoegd	dat	gaat	over	sociaal	isolement	en	niet	is	opgenomen	in	het	werk	van	Bouwman	en	Van	Tilburg;
4.	 	We	includeren	reviews	verschenen	na	het	werk	van	Bouwman	en	Van	Tilburg	(aangegeven	met	een	*;	N	=	3);
5.	 	Artikelen	die	in	de	titel	en	samenvatting	niet	specifiek	over	eenzaamheid	of	sociaal	isolement	schrijven,	worden	geëxcludeerd	(N	=	6);
6.	 	Artikelen	met	een	exclusieve	focus	op	technologie	worden	geëxcludeerd	(N	=	7);
7.	 	Artikelen	met	een	exclusieve	focus	op	een	bepaalde	therapievorm	worden	geëxcludeerd	(N	=	3);

BIJAGE 1
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Selectie geïncludeerde studies:
1. Bessaha	et	al.,	2020*: (Bessaha	et	al.,	2020)
2. Cattan	et	al.,	2005: (Cattan	et	al.,	2005)
3. Cohen-Mansfield	&	Perach,	2015:	 (Cohen-Mansfield	&	Perach,	2015)
4. Dickens	et	al.,	2011:	 (Dickens	et	al.,	2011)
5. Eccles	and	Qualter,	2021*:	 (Eccles	&	Qualter,	2021)
6. Franck,	Molyneux	&	Parkinson,	2016: (Franck,	Molyneux	&	Parkinson,	2016)
7. Gardiner	et	al.,	2016:	 (Gardiner,	Geldenhuys	&	Gott,	2018)
8. Hagan	et	al.,	2014: (Hagan	et	al.,	2014)
9.		 Masi	et	al.,	2011: (Masi	et	al.,	2011)
10. Poscia	et	al.,	2019: (Poscia	et	al.,	2018)
11. Williams	et	al.,	2021*: (Williams	et	al.,	2021)

Extra toegevoegd:
12. Findlay,	2003:	 (Findlay,	2003)
13. Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007:	 (Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007)

Niet geïncludeerd op basis van titel:
1. Coll-Planas	et	al.,	2017 (Coll-Planas	et	al.,	2017)
2. Pool,	Agyemang	&	Smalbrugge,	2017 (Pool,	Agyemang	&	Smalbrugge,	2017)
3. Siette,	Cassidy	&	Priebe,	2017 (Siette,	Cassidy	&	Priebe,	2017)
4. Sims-Gould	et	al.,	2017 (Sims-Gould	et	al.,	2017)
5. Snowden	et	al.,	2015 (Snowden	et	al.,	2015)
6. Van	der	Aa	et	al.,	2016 (Van	Der	Aa	et	al.,	2016)
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Niet geïncludeerd vanwege focus op technologie:
7. Bemelmans	et	al.,	2012 (Bemelmans	et	al.,	2012)
8. Chen	&	Schultz,	2016 (Chen	&	Schulz,	2016)
9. Chipps,	Jarvis	&	Ramlall,	2017 (Chipps,	Jarvis	&	Ramlall,	2017)
10. Choi,	Kong	&	Jung,	2012 (Choi,	Kong	&	Jung,	2012)
11. Khosravi,	Rezvani	&	Wiewiora,	2016 (Khosravi,	Rezvani	&	Wiewiora,	2016)
12. Morris	et	al.,	2014 (Morris	et	al.,	2014)
13. Pu	et	al.,	2019 (Pu	et	al.,	2019)

Niet geïncludeerd vanwege focus op specifieke therapievorm:
14. Elias,	Neville	&	Scott,	2015 (Elias,	Neville	&	Scott,	2015)
15. Gilbey	&	Taney,	2015 (Gilbey	&	Tani,	2015)
16. Virues-Ortega,	2012 (Virues-Ortega	et	al.,	2012)
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In	de	geselecteerde	twaalf	reviewstudies	
worden	diverse	succes-	en	faalfactoren	
benoemd.	Deze	zijn	in	overzicht	in	een	
Excelbestand	geplaatst.	Faalfactoren	zijn	
geherformuleerd	naar	succesfactoren.	
Factoren	die	algemeen	toegepast	kunnen	
worden	op	(eenzaamheids	)interventies	zijn	
geselecteerd.	Hierbij	is	afgewogen	of	de	
factor	iets	zegt	over	het	type	interventie	en	
of	de	factor	iets	zegt	over	het	werkzame	
element.	Deze	factoren	zijn	geëxcludeerd	
omdat	deze	niet	algemeen	van	aard	zijn.	
Veertig	resterende	succesfactoren	zijn	

gegroepeerd	in	twaalf	categorieën	van	
algemene	werkzame	elementen.	Drie	van	
deze	categorieën	worden	enkel	in	één	review	
benoemd,	namelijk	‘stilstaan	bij	eventuele	
negatieve	uitkomsten’,	‘doelgerichtheid	
van	de	interventie’	en	‘focus	op	de	
uitkomsten	van	eenzaamheid	in	plaats	
van	eenzaamheid’.	Deze	drie	zijn	buiten	
beschouwing	gelaten.	De	resterende	negen	
algemene	werkzame	elementen	worden	
beschreven	op	pagina	8-9	van	dit	document.	
Hieronder	volgt	een	overzicht	met	de	naam	
van	het	algemene	werkzame	element	en	

de	reviewstudies	waarin	deze	is	benoemd.	
Een	kanttekening	is	dat	iedere	auteur	
andere	bewoordingen	kiest	voor	succes		en	
faalfactoren.	Het	overzicht	is	hiermee	een	
interpretatie	van	deze	factoren	door	de	
eerste	auteur	van	dit	document.
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Algemeen werkzaam element Studie waarin deze wordt benoemd

Theoretische	onderbouwing	 Besaha	et	al.,	2020	
Dickens	et	al.,	2011	
Findlay,	2003	
Gardiner	et	al.,	2016	
Poscia	et	al.,	2018	

Looptijd/duur	en	frequentie	van	de	interventie	 Cattan	et	al.,	2005	
Cohen-Mansfield	et	al.,	2015	
Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007	
Poscia	et	al.,	2018	

Inbreng	van	deelnemers	in	de	activiteit	 Besaha	et	al.,	2020	
Cattan	et	al.,	2005	
Dickens	et	al.,	2011	
Findlay,	2003	

Tabel: Algemene werkzame elementen en studies waarin deze worden benoemd 
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Algemeen werkzaam element Studie waarin deze wordt benoemd

De	inzet	van	technologie	als	hulpmiddel	 Besaha	et	al.,	2020	
Eccles	&	Qualter,	2021	
Hagan	et	al.,	2013	
Williams	et	al.,	2021

Onderzoekende	benadering Cattan	et	al.,	2005	
Findlay,	2003	
Gardiner	et	al.,	2016

Kwaliteit	van	de	uitvoerder Findlay,	2003	
Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007	
Franck,	Molyneux	&	Parkinson,	2015

De	selectie	van	deelnemers Cattan	et	al.,	2005	
Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007	
Masi	et	al.,	2011

Maatwerk	benadering Besaha	et	al.,	2020	
Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007

Multi-gefacetteerde	aanpak Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007	
Poscia	et	al.,	2018
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Eenmalig benoemd 

Stilstaan	bij	eventuele	negatieve	uitkomsten		 Fokkema	&	Van	Tilburg,	2007

Doelgerichtheid	van	de	interventie	 Gardiner	et	al.,	2016	

Focus	op	uitkomsten	van	eenzaamheid	(in	plaats	van	op	
eenzaamheid	zelf)	

Hagan	et	al.,	2013	
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