GERAAKT DOOR EENZAAMHEID
Terugblik mini-symposium, geleerde
lessen, inspiratie en uitdagingen

Inleiding
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk thema en heeft betrekking op jong en oud. Op 2
oktober 2019 heeft Present in Vriendschap het initiatief genomen om tijdens de landelijke
“Week tegen Eenzaamheid” een mini-symposium te organiseren. Bij deze bijeenkomst waren 75
deelnemers aanwezig. Zij bestonden uit de doelgroep zelf (jong en oud), vrijwilligers vanuit o.a.
de kerken en wijkverenigingen, professionals uit het sociaal domein, gemeente ambtenaren en
anderen belangstellenden.

Na een woord van welkom door Jan Engbers namens het bestuur van de Stichting Present in Vriendschap,
nam de dagvoorzitter Quinten van de Rhoer de deelnemers mee in het programma van de middag.
Het thema eenzaamheid werd ingeleid door Wim van Dalen bestuurslid van Present in Vriendschap.

Tijdens de bijeenkomst zijn er drie interactieve scenes gespeeld
door Helder theater en heeft er een interview plaatsgevonden met
de initiatiefnemer van ‘Lets meet up’ voor jongeren. Na de scenes
zijn de deelnemers aan de 8 tafels uitgedaagd om met elkaar in
gesprek te gaan en de vragen te beantwoorden naar aanleiding
van de scene.

“‘Open grenzen’
tussen diverse initiatieven!
Er zijn al veel groepen en
organisaties die zich al of niet gericht
bezig houden op het thema eenzaamheid.
Zo hebben KBO, de kerken en enkele
wijkverenigingen ook groepen.
Uitwisseling en open voor iedereen
zou heel fijn zijn!”

De middag is afgesloten met een gesprek met het panel. Aan het
panel hebben deelgenomen: Laura Hamers (beleidsambtenaar gemeente Etten-leur), Rina Pals (consulente
Buddy hulp Surplus Welzijn), Anna-Reina van der Sluis (ondersteuner vrijwilligers Indigo), Arlette van
Oosterhout en Bibi Hoefs (initiatiefnemer ‘Lets meet up’) en Wim van Dalen (bestuurslid Present in
Vriendschap).

“Het is belangrijk dat je
gedurende je leven ook dingen
zonder je partner doet. Dit helpt om
na het verlies van je partner door
te gaan.”

Onderstaand lees je de belangrijkste opmerkingen van alle aanwezigen.

Wat is er nodig in Etten-leur
•

Een aanbod voor rouwverwerking. De relatie tussen rouw en eenzaamheid wordt regelmatig benoemd.

•

Bespreekbaar maken van eenzaamheid door professionals 1ste lijn.

•

De vraag achter de vraag stellen. (denk ook aan de relatie tussen armoede en eenzaamheid).

•

In Etten-leur zijn meedenkcoaches werkzaam. Het is niet bij iedereen bekend wie de meedenkcoaches
zijn, wat de meedenkcoaches doen en waar ze werkzaam zijn. Meerdere opmerkingen gaan over bij
welke professional kun je terecht met vragen (sociale kaart voor inwoners).

•

Oplossingen zoeken voor eenzaamheid bij mensen met een migratieachtergrond. Aandacht en een
aanbod voor eenzaamheid voor de verschillende culturen/achtergrond zoals de nieuwe Nederlanders.

•

Samen eten zou meer mogen plaatsvinden. Net als vroeger in de studententijd.

•

Activiteiten die inhoud hebben (geen bingo), meer diepgang en verbinding stimuleren.

•

Aandacht voor elkaar en je omgeving!

“Naar een activiteit

Voor iedereen van belang in het kader van voorkomen van

gaan kan moeilijk zijn.
Een tussenpersoon kan dat

eenzaamheid
•

makkelijker maken. Nodig iemand

Levensvaardigheden versterken, daardoor verbeteren de sociale

uit je straat of iemand die je niet zo

relaties.
•

goed kent uit om een keer mee

Investeren in sociale contacten gedurende het hele leven oftewel

te gaan.”

“Sociaal konvooi” op orde. Tip: sociale contacten in verschillende
leeftijdsgroepen.
•

Zelfredzaamheid, zo lang mogelijk eigen regie houden.

•

Zoek naar activiteiten die er toe doen zodat je je nuttig voelt. Zingeving!

•

Blijf ondanks de zorg voor de ander ook goed voor jezelf zorgen.

•

Belangrijke vragen die je regelmatig aan jezelf (of de ander) kunt stellen. Wat maakt je blij? Wat
maakte je vroeger blij?

•

Samen koken en/of samen activiteiten doen kan verbindend werken.

•

Op tijd hulp vragen.

•

Onderschat de rol van huishoudelijke hulp niet. Aandacht is
belangrijker dan poetsen!

“Na lange verzorging van de
partner, komt er na het overlijden
bijna niemand meer langs. De contacten

Dilemma’s, uitdagingen
•

Hoe krijg je de ander zover dat hij / zij in beweging gaat

van vroeger zijn vervaagd. Dus voel je
jezelf er niet meer bij horen. Vrienden
en familie laten het gemakkelijk
afweten.”

komen?
•

Wanneer houd de goedbedoelde aandacht en zorg van
een vrijwilliger op en wanneer wordt een professional
ingeschakeld?

•

De zorg van de mantelzorger voor zichzelf. Ondersteuning van de mantelzorger is belangrijk.

•

Niet te snel stickers plakken (oordelen) over mensen.

•

Tips voor het openen van een gesprek met een eenzaam iemand. Hoe bereik, hoe benader je iemand?

•

Eenzame mensen onderling koppelen i.p.v. een eenzame aan een vrijwilliger.

•

In de maatschappij van nu hebben de meeste mensen het druk en daardoor minder tijd voor bewuste
aandacht.

Specifieke aandachtspunten benoemd door vrijwilligers
•

Gesprekstechnieken zijn welkom.

•

Leren open vragen stellen.

•

Ondersteuning van vrijwilligers door professionals is van belang.

•

Niet de regie van de ander overnemen.

Tip voor allen:
NIVEA (niet invullen
voor een ander) echt
luisteren en oprechte
interesse in de ander.

Sfeer en organisatie bijeenkomst
•

Goed georganiseerd.

•

Leuk programma.

“Dit is een
leerzame middag

•

Afwisselend.

•

Men wil geen stempeltje opgeplakt krijgen.

•

Luisteren!!! is juist héél belangrijk.

•

Erg veel mensen maar wel heel goed in elkaar gezet.

•

Beoordeling: Erg positief dat er zoveel mensen bezig zijn met contact met de ander. Veel waardering

geweest. Bedankt!”

voor het werk van Present in Vriendschap.
Tip: tijd om in gesprek te gaan is te kort.

Hoe verder?
1.

Present in Vriendschap heeft de wens uitgesproken om jaarlijks tijdens de landelijke week “Tegen
eenzaamheid” dit belangrijke maatschappelijke thema onder de aandacht te brengen. Wie wil in 2020
het initiatief nemen om het thema in de schijnwerpers te zetten.
Namens de protestantse kerk De Baai geeft Mevr. Ploeg-Blokland aan om in 2020 tijdens ‘de week tegen
eenzaamheid’ dit initiatief te willen voortzetten.

2.

Dit verslag geeft aanleiding om acties te formulieren op de tips en aanbevelingen. In 2020 neemt
Present in Vriendschap het initiatief om met de gemeente en andere betrokken partners verder in
gesprek te gaan zodat de genoemde aanbevelingen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

