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Inleiding: wat werkt wel
en wat niet?
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Op onze werkconferentie in november

Ines van Sande van Dynamo Jeugdwerk

deelde eenzaamheidsonderzoeker Eric

ons meer over Join us, de succesvolle

Schoenmakers van Fontys de nieuwste

aanpak eenzaamheid bij jongeren.

wetenschappelijke inzichten over wat
werkt en wat niet in de aanpak van

De werkconferentie is een voortzet-

eenzaamheid.

ting van de kennisbijeenkomsten die
de stichting Eindhoven in Contact vanaf

Ruim dertig aanwezigen verdiepten zich

2018 organiseert. Op verzoek van de

een middag in theorie én praktijk om te

gemeente gaan we nu ook de Eind-

leren hoe ze hun eenzaamheidsaanpak

hovense coalitie Eenzaamheid smeden.

kunnen verbeteren. Daarnaast vertelde

Samen met directeuren van welzijns- en

Inleiding: wat werkt wel en wat niet
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zorginstellingen kwamen we in september
bij elkaar voor de formele aftrap. Daarnaast
maken we ons, samen met de partners, sterk
voor een preventieakkoord Eenzaamheid.
“Er zijn 26.000 Eindhovenaren die al langer dan
een jaar ernstig eenzaam zijn”, sprak Jeroen
Pijnenburg, de coördinator van Eindhoven
in Contact, de aanwezigen toe. “De vraag is
hoe ze te vinden en ze een passend aanbod
te bieden. Daar hebben we jullie allemaal bij
nodig.”

‘26.000 Eindhovenaren zijn al
langer dan een jaar ernstig
eenzaam’
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Een stap verder met
interventies eenzaamheid

2

Welke activiteiten ondernemen we

Fontys - deelt zijn kennis. “We zijn

om eenzaamheid aan te pakken?

weer een stap verder.”

En hoe krijgen we meer inzicht om
onze aanpak, onze interventies, te

In het eerste deel van deze bijeenkomst

verbeteren? Kortom wat werkt en

duiken we samen met de eenzaam-

wat niet? Een recent onderzoek

heidsonderzoeker de wetenschap in.

koppelt de praktijk aan weten-

Niet iedereen bevalt dit uitstapje naar

schappelijke kennis en laat zien

de theorie. Waarom is dat toch belang-

wat werkzame elementen zijn.

rijk? Interventies met een theoretische

Eric Schoenmakers - docent en

onderbouwing blijken vaak een groter

eenzaamheidsonderzoeker bij

effect te hebben, concludeerde Movisie

Een stap verder met interventies eenzaamheid
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in 2020. Een interventie is een doel-

Verschillende gedaanten

aanpak van eenzaamheid?

gerichte ingreep (aanpak) die je bewust

“Eenzaamheid kent verschillende

Sommige elementen zijn bijna vanzelf-

inzet tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld

gedaanten”, zegt Schoenmakers. “Niet

sprekend, zoals zinvolle bezigheden,

een koffieochtend of een 1-op-1

in alle gevallen is het de allerergste

ontmoeten, praktisch ondersteunen,

gesprek.

vorm: het varieert van een onplezierig

betekenisvol contact en sociale

gevoel tot een ontoelaatbare, helse pijn

vaardigheden. Minder voor de hand

alsof je vingers beklemd zitten tus-

liggend, maar wel belangrijk, zijn realis-

sen een deur. Soms is het een zeurend

tische verwachtingen en een betekenis-

gevoel van gemis als een belangrijke

volle rol.

Definitie eenzaamheid

persoon weggevallen is. Vanmiddag

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als ‘het

gaan we onderzoeken wat je kunt doen

Basisvoorwaarden

subjectieve gevoel van een onplezierig tot

en krijg je concrete handvatten om je

Naast werkzame elementen formuleert

ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) be-

aanpak te versterken.”

Schoenmakers ook basisvoorwaarden
voor een succesvolle aanpak van een-

paalde sociale relaties’ (De Jong Gierveld,
1998). Eenzaamheid is een complex pro-

Werkzame elementen

zaamheid. Zij zorgen voor meer focus

bleem, met veel verschillende ervaringen en

Waar moeten we aan denken bij de

en onderbouwing.

oorzaken. Dit maakt eenzaamheid lastig om
aan te pakken.
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Doel en subdoelen
Werkers zetten interventies in om

Denk bijvoorbeeld aan een onder-

de handreiking van Tamara Bouwman,

iets met eenzaamheid te doen.

zoekende benadering, selectie en in-

Theo van Tilburg en Eric

Dat ‘iets’ kan over verschillende

breng van deelnemers, kwaliteit van

Schoenmakers.

dingen gaan, zoals eenzaamheid
verminderen, beheersbaar en be-

uitvoerders en maatwerk, looptijd, duur
en frequentie en een meervoudige aan-

Praktijk

spreekbaar maken of bestrijden.

pak. Voor meer basisvoorwaarden zie

Het volgende onderdeel is het geleerde

Naast het hoofddoel zijn er ook

zelf in praktijk te brengen door elkaar

altijd subdoelen, zoals het ver-

te bevragen. Aan de slag dus.

groten van het sociaal netwerk, de
intimiteit, het gevoel erbij te horen
of van betekenis te zijn.

Handreiking
‘Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies’ is een handreiking
geschreven door Tamara Bouwman en Theo
van Tilburg (2020). Het bevat een overzicht
van beschikbare kennis over eenzaamheidsinterventies anno 2021. Bouwman en

‘Eenzaamheid kent
verschillende gedaanten.
Niet in alle gevallen is het de
allerergste vorm: het varieert
van een onplezierig gevoel
tot een ontoelaatbare, helse
pijn’

Van Tilburg beschrijven het doel, de subdoelen en de werkzame interventies.

Een stap verder met interventies eenzaamheid
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Van theorie naar praktijk:
aan de slag

3

Wat zijn jullie doelen?

Is jullie hoofddoel om eenzaamheid

Welke concrete activiteiten

bespreekbaar te maken?”, vraagt een

ondernemen jullie en wat zijn

student van het Summa College aan

hierin de werkzame elementen?

een vrijwilliger van ‘Kom Erbij’ uit Son

In tweetallen van verschillende

en Breugel. Die vertelt dat Kom Erbij

organisaties gaan de deelnemers

vooral de eenzame ander aan bod wil

uiteen. Ze bevragen elkaar kritisch

laten komen. Daarbij zijn vertrouwen en

en gaan met een uitgebreide

een open, niet bevoogdende houding

handleiding aan de slag. Soms is

belangrijk. “We kijken bij deelnemers

het nog wel even wennen.

wel eerst of ze een hulpvraag hebben.

Van theorie naar praktijk: aan de slag

8

Helaas laten eenzame personen zich
niet zo makkelijk betrekken.”
De student, die momenteel stage loopt,
werkt met dakloze jongeren. Alles wat
ze vanmiddag gehoord heeft komt in
haar studie niet aan bod. Dus het zijn
nieuwe, welkome inzichten.
Stigma
Een ander tweetal bestaat uit een
ervaringsdeskundige van De Boei/GGzE
en een medewerker van de GGD.
De laatste organiseert vooral workshops
en ondersteunt andere organisaties.
De ervaringsdeskundige organiseert
avonden voor volwassen lotgenoten.

Van theorie naar praktijk: aan de slag
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Zij merkt wel dat er een stigma op een-

over her- en erkenning. Als ik vertel

werkzame elementen hadden onze

zaamheid rust, toch draaien de thema-

over mijn ervaringen en me dus kwets-

partners en vrijwilligers zich gerichter

avonden niet specifiek om eenzaam-

baar opstel, merk ik dat anderen ook

kunnen inzetten bij de activteit. Met als

heid. Bij het lotgenotencontact gaat het

gemakkelijker wat durven zeggen.”

resultaat nog meer input van de aanwezige inwoners.”

vooral om samen zijn. “Eigenlijk zitten
er al veel van de werkzame elementen

Plenaire terugkoppeling

in onze activiteit. We ontmoeten elkaar,

“Goed werkbaar.” “Door de theorie leer

Een docent van het Summa College

luisteren naar elkaar, zijn van betekenis

ik meer over wat werkt en hoe ik mijn

vindt het een mooi instrument en ‘goed

voor elkaar. Iedereen hoort erbij.

acties beter kan onderbouwen.”

toepasbaar voor onze studenten’.

Op die avonden mag alles, moet niets

Zo maar een paar reacties tijdens de

en maken we grapjes. Je merkt wel dat

plenaire terugkoppeling.

sommige mensen onrealistische ver-

Een buurtwerker denkt dat als hij deze

wachtingen hebben. Zo was er iemand

kennis eerder had gehad, hij bij een

die hoopte een liefdesrelatie te vinden.

activiteit meer subdoelen opgesteld

Die verwachting heeft hij bijgesteld.

had. Nu was het hoofddoel bewust-

Soms komen moeilijke zaken aan bod

wording. “Met meer subdoelen én de

Van theorie naar praktijk: aan de slag

10

Stichting Join us:
plezier en samen zijn

4

Join us is een erkende methodiek
die landelijk gebruikt wordt om
eenzame jongeren van 12-25 jaar
te bereiken en verder te helpen.
Om de twee weken komen ze in
groepen bij elkaar. Sinds 2018
heeft Eindhoven ook vier van zulke
groepen. Ines van de Sande van
Dynamo Jeugdwerk is een van de
begeleiders, ze beantwoordt
vragen over hoe Join us werkt.

Stichting Join us: plezier en samenzijn
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Hoe komen jongeren bij jullie?

nieuw iemand bijkomt en doen kennis-

Hoe doorbreek je hun patronen?

“Jongeren kunnen zichzelf aanmelden

makingsspelletjes of praten 1-op-1 met

“Tijd is belangrijk. Ze de tijd geven om

bij Join us. Als ze ‘eenzaam’ googelen

ze. We spelen in op wat we denken dat

te landen in de groep. Soms door 1-op-

vinden ze ons al snel. Ook School-

de jongeren nodig hebben.

1 sessies. Als iemand toch vastloopt in

maatschappelijk Werk verwijst ze naar

We leggen niet de nadruk op eenzaam-

de groep, kijken we of er onderliggende

ons door.”

heid. Plezier en samen zijn, dat is het

problemen zijn. Er was iemand die je

belangrijkste.”

eerst niet aankeek. Na een jaar merk

Hoeveel jongeren bereiken jullie?
“Bij ons zitten er 12 tot 15 jongeren per

Wat zijn de werkzame elementen?

groep.”

“Gelijkgestemden, professionele be-

je dan dat hij oogcontact maakt en zich
openstelt.”

geleiding, doelgerichte interventie,
Als jongeren er eenmaal zijn, hoe

Welke jongeren komen bij jullie?

eigen inbreng en regie van jongeren.

zorg je dat ze blijven?

“De meeste jongeren die zich aan-

Ze blijven een tot anderhalf jaar in de

melden hebben last van eenzame

“Als ze zich aangemeld hebben, sturen

groep. Als het nodig is, kijken we ook of

gevoelens. Veel sociaal contact is weg-

we een appje of we bellen.

ze kunnen doorstromen naar een

gevallen door de coronacrisis en de

We informeren van tevoren dat er een

andere community.”

Stichting Join us: plezier en samenzijn
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lockdowns. Maar er komen ook jon-

spannend om zich open te stellen of

geren die de diagnose autisme hebben

een antwoord te geven, bijvoorbeeld in

of iets anders. Sommige jongeren lijken

de groepsapp.”

verbaal sterk, maar vinden het moeilijk
om vriendschap te sluiten en te
onderhouden. Anderen vinden het

Methode Join us

maatschappij vinden. Join us organiseert

gen netwerk opbouwen en in stand houden.

Jongeren die meedoen hebben vaak te

avonden waarbij ze elkaar ontmoeten en

De methodiek die Join us hanteert werkt op

weinig sociale vaardigheden en/of een

leuke dingen doen. Jeugdwerkers begelei-

basis van vijf pijlers: plezier centraal, inner-

negatief zelfbeeld. Ze voelen zich alleen

den de jongeren om een positief zelfbeeld

lijke motivatie, peer-to-peer leren, preven-

en willen dat doorbreken, maar weten niet

te ontwikkelen in een veilige omgeving.

tief en laagdrempelig en eigen kracht ver-

hoe. Het project maakt jongeren sociaal

Maar trainen ook op sociale vaardigheden,

sterken. Join us heeft twee leeftijdsgroepen

redzaam, waardoor ze hun eigen plek in de

zodat ze vrienden kunnen maken en een ei-

van 12-18 en van 18-25 jaar.

Stichting Join us: plezier en samenzijn
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Hoe kunnen we elkaar
beter vinden?

5

Als laatste onderdeel van de werk-

In Woensel-Noord en de Achtse Barrier

conferentie splitste de groep zich

overleggen verschillende partners regel-

in drie subgroepen. Veel interesse

matig met elkaar. Daardoor weten ze

was er voor het onderwerp: hoe

elkaar ook snel te vinden. Zo ontstaan

kunnen we elkaar en elkaars ex-

mooie kruisbestuivingen. “Je kunt dan

pertise beter en sneller vinden?

bijvoorbeeld een ‘warme’ overdracht

Dat resulteerde in concrete voor-

doen”, zegt een medewerker van

stellen van een smoelenboek,

Humanitas. “Zo heeft Maatje040 van

samen theedrinken tot multidisci-

de Vrijwillige Hulpdienst voor ons een

plinaire werkoverleggen.

vrijwilliger gevonden voor een cliënt.”

Hoe kunnen we elkaar beter vinden?
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Hardop wordt gebrainstormd dat als

Preventie van eenzaamheid

bijvoorbeeld Vitalis en Archipel ook

Een tweede groep discussieerde over preventie van eenzaamheid. Centraal stond wat

zouden aansluiten, de werkgroep nog

hulpverleners, sociaal werkers, zorgverleners en vrijwilligers - die betekenisvol willen

breder wordt. Je kunt dan makkelijker

zijn - kunnen doen aan het voorkomen van eenzaamheid. Een greep uit de vele zaken die

ervaringen uitwisselen, ook over een-

genoemd zijn:

zaamheid. Bovendien zou zoiets ook
Eindhovenbreed handig zijn.

•

maak het zichtbaar, het is ieders verantwoordelijkheid, niet wachten tot
een incident

Sociale kaart
Geregeld gaat de discussie over een
Eindhovense sociale kaart, moet die er
niet komen? Maar zo’n kaart is er al,
zegt een gemeenteraadslid, namelijk
Eindhovense Steunwijzer. Daar heeft de
gemeente het aanbod van 300 verschillende organisaties die ondersteuning en

•

zorg voor continuïteit, volg het individu, maak iemand bewust dat hij/zij er
zelf iets aan kan doen

•

sluit aan bij de wensen en behoeften van mensen zelf, zoals sociaalemotionele vaardigheden

•

heb meer oog voor een ander, ken je buurt, durf elkaar aan te spreken,
ga het gesprek aan

•

zorg voor ontmoeting met gelijkgestemden met dezelfde waarden en
interesses.

Hoe kunnen we elkaar beter vinden?
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zorg bieden in beeld gebracht. Het aan-

ze bij het helpen met het invullen van

bod reikt van zware tot informele zorg,

de belastingaangifte en zijn van plan

Het taboe op eenzaamheid

zoals een verblijf in een instelling voor

iets voor ze te organiseren.

verminderen

jongeren of volwassenen, maar ook

Een derde groep besprak wat er nodig is om

hulp bij wonen, werk of leren zijn er te

Inspirerend

het taboe te doorbreken of eenzaamheid

vinden. Deze kaart is toegankelijk voor

Zeer inspirerende voorbeelden zegt een

bespreekbaar te maken. Een greep uit de

professionals en vrijwilligers. Een ander

aanwezige. Maar wat doen we in de

vele zaken die genoemd zijn:

voorstel dat bijval krijgt, is het maken

tussentijd? We zouden in elk geval een

van een smoelenboek van organisaties

aantal keren per jaar bijeenkomsten als

en mensen die met eenzaamheid bezig

deze moeten organiseren.

zijn.

En laten we daartussendoor in

•

neem de tijd en de ruimte

•

voor bewustwording is tijd nodig:
zorg dat dit besef ook op bestuurlijk
niveau in je organisatie komt

•

Achter de voordeur

thee gaan drinken. Juist met

De PVGE, vereniging voor senioren, laat

mensen die je nog niet kent.

wees oprecht en luister aan-

weten hoe zij mensen achter de voor-

Iedereen knikt. Daarom voegen we bij

dachtig

deur vinden die eenzaam zijn. Ze zien

dit verslag een deelnemerslijst.

gebruik het woord eenzaamheid
niet in een eerste contact

•

•

tweetallen met elkaar koffie of

laat de kracht van de vraag van
de eenzame centraal staan.

Hoe kunnen we elkaar beter vinden?
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