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 Dorpsgevoel in Amsterdam 

In Amsterdam zijn veel mensen die het gevoel missen om verbonden te zijn met 

anderen. Het is heel naar als mensen zich steeds verder terugtrekken. Jezelf  niet meer 

voor vol aanzien en zelfs lichamelijke klachten krijgen. Dat is ernstig. Dat is wat  

voortdurende eenzaamheid met een mens doet. 

Dat is wat eenzaamheid met bijna 300.000 Amsterdammers doet. Eenzaamheid is een 

vraagstuk van ons allemaal. Het raakt ons allemaal. Eenzaamheid is onderdeel van het 

leven én van hoe we met elkaar samen leven.

We moeten het taboe doorbreken en eenzaamheid bespreekbaar maken. Dit vraagt 

om echt contact en om kleine gebaren. Maak van Amsterdam een dorp, waarin we 

gemeenschappelijkheid bevorderen. Waar we weten dat de zoon van de bakker hulp 

nodig heeft, dat de buurvrouw vier huizen verderop het gezellig vindt om te wandelen 

en waar we het normaal vinden om aan te bellen als we de buurman al een paar 

dagen niet gezien hebben. 

 

De Aanpak Eenzaamheid vraagt niet om een hele zichtbare rol van de gemeente.  

Om eenzaamheid aan te pakken, hebben wij de Amsterdammers nodig. De gemeente 

faciliteert en ondersteunt waar zij kan. Ik roep iedereen op om met deze reisgids aan 

de slag te gaan en samen in actie te komen. Eenzaamheid kan al met een klein gebaar 

bestreden worden. 

 

Eric van der Burg

Wethouder Zorg en Welzijn 
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Na het succesvolle programma Gezond Gewicht gaat Amsterdam nu ook eenzaamheid stadsbreed aanpakken.  
“Ik voel de dure plicht om zoveel mogelijk te doen wat echt werkt”, zegt regisseur Marijke Andeweg.

De cijfers zijn niet mis te verstaan. Meer dan een derde van de volwassen Amsterdammers voelt zich matig eenzaam en 
13% zelfs ernstig eenzaam, aldus een peiling van de GGD Amsterdam. De laatste groep telt zo’n 80.000 mensen. En naar 
verwachting zal dat aantal alleen maar verder oplopen. Onrustbarend, niet? Marijke Andeweg reageert onaangedaan. Ze is 
gewend om met dit soort grote maatschappelijke problemen te stoeien. En ze heeft al wat langer zicht op de grote sociaal- 
economische ongelijkheden in de stad. “Een lage opleiding blijkt steeds een belangrijke determinant te zijn”, zegt ze.

Rotterdamse daadkracht in Amsterdam
Andeweg was eerder verantwoordelijk voor de aanpak van overgewicht bij Amsterdamse kinderen, een stadsbreed 
programma waardoor het aandeel kinderen met gezond gewicht in enkele jaren tijd substantieel omhoog ging. Ze maakte 
naam als een atypische gemeenteambtenaar, die een sterk analytisch vermogen paart aan Rotterdamse daadkracht. 
Andeweg (54) is een kind van Rotterdam-Zuid. Ze groeide op in de Afrikaanderwijk, een bekende achterstandsbuurt.  
Ja, dat speelt een rol. “Ik kijk met weinig afstand naar sociale problemen. En ik voel de dure plicht aanpakken te bouwen 
die echt werken. Geen windowdressing, maar werkelijke, duurzame oplossingen.”

’Geen windowdressing, maar werkelijke, duurzame oplossingen.’

In kaart brengen
Toen de gemeenteraad in de zomer van 2016 de ambitie formuleerde de eenzaamheid in de stad terug te dringen, met 
een verwijzing naar het programma Gezond Gewicht, was het geen verrassing dat Andeweg werd aangewezen als 
regisseur. Samen met haar team van ongeveer tien medewerkers en talloze betrokken partijen in de stad (gedoopt tot 
‘aandeelhouders’) maakte Andeweg allereerst een Snapshot: een overzicht waarbij de eenzaamheid in Amsterdam in 
enkele maanden tijd zo grondig mogelijk in beeld werd gebracht. In de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West blijkt 
eenzaamheid een aanzienlijk groter probleem dan elders.

Eenzaamheid: een veelkoppig en dynamisch monster
Factoren als werkloosheid, het overlijden van een partner, een niet-westerse achtergrond en gezondheidsproblemen spelen 
een rol. Maar dergelijke categoriseringen hebben het gevaar in zich van simplificatie; ze verhullen de complexiteit van 
eenzaamheid. Amsterdam liet daarom acht persona’s samenstellen, fictieve eenzame mensen met een eigen geschiedenis,  
die duidelijk maken hoe veelkoppig en dynamisch het probleem is. Studente Kim uit Zeeland, die geen aansluiting vindt  
bij medestudenten, heeft een heel ander verhaal dan de Turkse weduwnaar Abdul-Ahad, die vervreemd is geraakt van  
zijn kinderen.

‘ Het begint  
met snappen.  
Wat is  
eenzaamheid  
eigenlijk?’

Interview met Marijke Andeweg, regisseur eenzaamheid Amsterdam

Doen wat werkt
Dit artikel over de gemeente Amsterdam is het eerste in een serie artikelen over hoe gemeenten pionieren met het sturen 
op kwaliteit en maatschappelijk resultaat en hoe zij daarbij onderbouwd te werk gaan. De serie eindigt in december met 
een gratis toegankelijk webinar voor gemeenten die ook willen gaan sturen op ‘doen wat werkt’.

Het moet effectiever
Het Amsterdamse plan van aanpak dat daarna werd geformuleerd moet in maart 2018 uitmonden in een bod aan de 
stad: concrete inzichten en advies voor een duurzaam effectieve aanpak van eenzaamheid. Effectief  en effectiever – het 
zijn sleutelwoorden, ze duiken voortdurend op in het plan. Andeweg wil niets afdoen aan de huidige inspanningen van 
de aandeelhouders, maar ze zijn te sterk gericht op het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden (output) 
en te weinig op de effecten daarvan (outcome). Interventies die bewezen effectief  zijn en bijvoorbeeld meer uitgaan 
van persoonlijke activering of  deskundigheidsbevordering van hulpverleners, worden nog nauwelijks ingezet. De exacte 
invulling is momenteel nog volop in ontwikkeling. Maar uiteindelijk wil Andeweg concrete instrumenten aanreiken aan 
bijvoorbeeld huisartsen. Ook wil ze met hulp van zogenaamde outcome indicatoren zo precies mogelijk de effecten van 
interventies kunnen meten.

Het begint met snappen
Maar het begint allemaal bij snappen, werkelijk snappen wat eenzaamheid is, zegt Andeweg. Dat klinkt logisch, maar juist 
het verkennende werk is cruciaal en makkelijk te onderschatten tegelijk. Het is een van de lessen die ze trok uit de Aanpak 
Gezond Gewicht. “Wat is eenzaamheid precies? Welke factoren spelen een rol? Het is belangrijk dat je de tijd neemt om goed te 
verkennen en te analyseren. En dat je dat blijft doen.” Een belangrijke vraag luidt ook: welke eenzame Amsterdammers bereiken 
we nu niet? “Dat zijn vaak de ernstig eenzamen. Wie zijn dat precies en welke organisaties of personen zien hen wel?”

Wat werkt tegen eenzaamheid?
Behalve dat er veel soorten eenzaamheid zijn, is niet goed bekend wat wel werkt en wat niet. Andeweg en haar team 
krijgen daarom hulp van Movisie, die een Wat Werkt-dossier heeft samengesteld op het gebied van eenzaamheid. Het is 
gebaseerd op internationale overzichtsstudies. Daaruit blijkt onder meer het belang van maatwerk (het doorgronden van 
individuele behoeften en mogelijkheden). Ook zijn er ‘cognitieve interventies’ in opgenomen, gericht op het veranderen van 
gedachtenpatronen, die nog maar nauwelijks worden ingezet. De werkzame elementen uit het dossier zijn in Amsterdam al 
gebruikt bij de beoordeling van experimenten waarvoor aandeelhouders subsidie kunnen krijgen. Ook ging medio juli een 
verbetertool online die is gebaseerd op het Wat Werkt-dossier. Uitvoerders, zoals medewerkers van welzijns- en vrijwilli-
gersorganisaties, kunnen op internet vragen beantwoorden. Op basis van hun antwoorden krijgen ze verbetertips, zodat ze 
methodischer en doelgerichter gaan werken.

Netwerkregisseur
Een belangrijk verschil tussen de aanpak van overgewicht bij kinderen en van eenzaamheid bij volwassenen is de rol van 
de gemeente. Op het eetpatroon en de beweging van kinderen heeft de gemeente zelf  (enige) controle, via de jeugdge-
zondheidszorg, basisscholen en sportprogramma’s. “Maar eenzaamheid gaat over persoonlijk welbevinden en geluk. Daar 
gaan wij als gemeente niet over.”

Onderzoeken, aanjagen, bijeenbrengen
In het nieuwe programma heeft de gemeente daarom een regisserende in plaats van een uitvoerende rol. Andeweg en 
haar team werken samen met enkele honderden ‘aandeelhouders’ die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanpak 
van eenzaamheid, variërend van organisaties die de bestrijding van eenzaamheid in hun missie hebben, zoals Humanitas, 
tot de Hogeschool Amsterdam, bedrijven als TNT Post, woningcorporaties en stadsdelen. De rol van de gemeente is er 
één van onderzoeken, aanjagen en vooral bijeenbrengen.

Contact wetenschap en praktijk 
De werelden van de professionals en vrijwilligers, de onderzoekers en wetenschap, en het beleid liggen mijlenver uit elkaar, 
zegt Andeweg. Daarin verandering brengen, onder meer door bijeenkomsten te organiseren, is haar voornaamste taak. 
“Niet alleen weten de mensen uit de praktijk vaak niet wat werkt, andersom kent de wetenschap de praktijk ook niet goed.”

Dit interview verscheen op 19 juli 2017 op Movisie.nl 
en is geschreven door journalist Marcel van Engelen.
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Wegwijs in deze reisgids
Deze reisgids is opgedeeld in vijf  hoofdstukken. Die kun je van A tot Z doorlezen, maar je kunt dit boek ook 
doorbladeren en eerst die stukken lezen of  bekijken die je het meest aanspreken. Net als bij een echte reisgids. 
Om het zo overzichtelijk mogelijk voor je te maken, hebben we het boek opgedeeld in vier categorieën:

Hou je van facts & figures en wil je precies weten hoe 
we ervoor staan qua eenzaamheid in Amsterdam?  
Lees dan eerst de informatiepagina’s. Wil je ontdekken 
wat er allemaal al is bedacht, georganiseerd en  
uitgevoerd? Daarvoor zijn de inspiratiepagina’s. 
De persoonlijke verhalen & bijdragen nemen je de 
diepte in (ook emotioneel). En wil je liever vandaag  
dan morgen zelf  iets betekenen voor je eenzame 
mede-Mokumer? Begin dan met de activeerpagina’s. 
Maar hoe je deze gids ook leest: bereid je voor op een 
memorabele reis. 

A c t i v e r e n 

I n s p i r e r e n 

P e r s o o n l i j k e  v e r h a l e n  &  b i j d r a g e n 

I n f o r m e r e n 

Leeswijzer

Waarom? Lessen, feiten en cijfers 
We starten onze reisgids met het ‘waarom’ van de opgave: 
wat maakt dat het zo belangrijk is om in te grijpen in  
vereenzaming van Amsterdammers? Waarom is de plaats 
van bestemming, de Verbonden Stad, zo belangrijk?  

Ook alvast de belangrijkste geleerde lessen, in de vorm 
van aanbevelingen voor onderweg naar de Verbonden 
Stad. We presenteren verder eenzaamheidscijfers en de 
samenloop ervan met andere problematiek in de stad. 
Daarnaast laten we zien welke Amsterdammers het meeste 
kans lopen te vereenzamen en hoe hun dagelijks leven 
eruit kan zien. Dit doen we met behulp van de voor de 
aanpak ontwikkelde persona’s. 

Reiservaringen 
In het tweede deel van de reisgids laten we zien wat de 
aandeelhouders van het Amsterdams Netwerk Eenzaam-
heid het afgelopen jaar gedaan en geleerd hebben; wat 
hebben de mensen in de experimenten ervaren, en in 
het bijzonder de kunstenaars? Ook laten we zien hoe de 
trainingen, themabijeenkomsten en andere ontmoetingen 
van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid ervaren zijn en 
wat ze aan kennis hebben opgeleverd!

Goed voorbereid op pad
In dit onderdeel van de reisgids geven we inzicht in 
hoe een duurzaam effectieve aanpak van eenzaamheid 
eruit zou moeten zien. Het is een uitnodiging voor alle 
aandeelhouders om slim aan te slag te gaan en te blijven. 
We geven aan wat de missie, de visie en de doelen van 
een stedelijke aanpak zouden moeten zijn. Verder hebben 
we wat er geleerd is, door beleid, wetenschap en praktijk, 
samengebracht in het Programma van Mogelijkheden. 
Het Programma van Mogelijkheden is het kader voor het 
handelen voor professionals in praktijk en beleid. Het 
geeft inzicht in wat werkt, bij welke soorten en maten van 
vereenzaming. Om zo maatwerk te kunnen bieden aan 
eenzame Amsterdammers.

Hotspots
Hier gebeurt het: hier werken professionals uit praktijk, 
wetenschap en beleid samen aan het effectiever ingrijpen 
in het proces van vereenzaming. Samen vormen ze lerende 
netwerken om kennis en kunde goed toe te passen en te 
blijven ontwikkelen. Verschillende aandeelhouders die al 
zo’n hotspot aan het vormen zijn of  willen gaan vormen 
– op specifieke plekken, rond specifieke interventies of  
doelgroepen – presenteren zich.

Woordenboek voor op reis

Deze begrippen kom je onderweg tegen

Aandeelhouders: leden van het  
Amsterdams Netwerk Eenzaamheid.  
Op basis van verantwoordelijkheid voor  
hun eigen aandeel en wederkerigheid 
werken zij samen aan de opgave op 
eenzaamheid. Aandeelhouders zijn 
professionals en vrijwilligers uit formele  
en informele organisaties, bedrijven, 
wetenschap en beleid.

Amsterdams Netwerk Eenzaamheid: 
netwerk waarin aandeelhouders  
samenwerken om eenzaamheid in  
Amsterdam te verminderen en hierin 
effectiever te worden.

Bod aan de stad: de opbrengst van  
het al doende leren in de periode  
2016-2017. Een bundeling van concrete 
inzichten en aanbevelingen als uitnodiging 
voor een langere termijnaanpak op 
eenzaamheid. 

Community of Practice: een kleine  
groep deelnemers die met elkaar de  
diepte ingaat rondom een specifiek thema 
binnen de eenzaamheidsopgave. 

Community’s: plekken of  groepen in een 
buurt. En ook een web van relaties met 
personen die ver uit elkaar wonen. 

Hotspots: plaatsen waar professionals  
uit de praktijk, wetenschap en beleid 
samenwerken aan het effectiever ingrijpen 

in het proces van vereenzaming, op 
een specifieke plek, thema of  voor een 
bepaalde groep eenzame Amsterdammers. 

Netwerkregie: de gemeente was regisseur 
van de Aanpak Eenzaamheid: ze jaagt aan 
en maakt mogelijk. Deze regierol verschuift 
naar een kopgroep.

Persona: een gedetailleerde omschrijving 
van de situatie van een fictieve eenzame 
Amsterdammer, die staat voor een specifieke 
groep eenzame Amsterdammers. 

Programma van Mogelijkheden: het 
toetsingskader voor de experimenten die 
plaatsvonden in 2017. 

Snapshot: het eerste resultaat van de 
verkenning op eenzaamheid in de stad, 
uitgevoerd door het Amsterdams  
Netwerk Eenzaamheid.

Themabijeenkomst: gericht op  
een brede groep aandeelhouders en 
andere geïnteresseerden die met  
elkaar een thema bespreken binnen het 
eenzaamheidsvraagstuk.

Wegwijzer: biedt concrete  
handelingsopties voor professionals in 
praktijk en beleid. Het geeft inzicht in wat 
werkt, bij welke soorten en maten van 
vereenzaming en wat daarbij de cruciale 
werkzame elementen zijn. 
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‘Hier in de ogen van de Nederlanders 

zijn we buitenlanders, maar wanneer we in 

ons eigen land zijn, zijn we Europeanen. 

We worden aan beide kanten buitengesloten 

en dit maakt ons wel verdrietig.’
Turks-Nederlandse vrouw tijdens de themabijeenkomst: eenzaamheid 

onder Turkse Amsterdammers op 12 december 2017. 



Een duurzaam effectieve netwerkaanpak 
nodig
De aanpak van eenzaamheid is dus een 
complex vraagstuk. En in Amsterdam 
voelen maar liefst meer dan 80.000 mensen 
zich ernstig eenzaam.1 Nog eens 220.000 
matig eenzaam. Zij ervaren niet dat zij van 
waarde zijn voor een ander. Of  dat anderen 
echt van betekenis zijn voor hen. Dit heeft 
gevolgen voor hun deelname aan het 
maatschappelijk leven én hun gezondheid. 
Iedere Amsterdammer zou een gevoel van 
verbondenheid in relaties met anderen 
moeten kunnen ervaren. En zich niet door 
gevoelens van eenzaamheid belemmerd 
moeten voelen om mee te kunnen doen in 
de stad. Om dit te kunnen bereiken, is een 
stedelijke aanpak nodig die echt effectief  
en duurzaam is. Raadsbreed is hier met 
een motie op initiatief  van gemeenteraads-
lid Maarten Poorter in 2016 om gevraagd.

Maar: voor het effectief  en duurzaam 
verminderen van eenzaamheid is geen 
kant-en-klare aanpak voorhanden. Er 
zijn geen quick fixes. Het aanpakken van 
eenzaamheid vraagt om samen al doende 
te leren en al lerende te doen wat werkt. 
Dit op zijn beurt vraagt grote betrokken-
heid van (in)formele maatschappelijke 
organisaties en initiatieven, ondernemers, 
wetenschappers en beleidsmakers. Daarom 
is de gemeente Amsterdam gestart met 
het faciliteren van het Amsterdams Netwerk 
Eenzaamheid: een netwerk van actieve 
aandeelhouders. Op basis van verantwoor-
delijkheid voor hun eigen aandeel werken 
zij samen aan de opgave op eenzaamheid. 
Want niet de gemeente Amsterdam is de 
eigenaar van het vraagstuk, maar formele 
en informele organisaties, ondernemers, 
wetenschap en overheid zijn dat samen. 
De netwerkregie vanuit de gemeente 
betekende dat we de passie, de solidariteit, 
energie en de verantwoordelijkheid voor 
het verminderen van eenzaamheid bij 
de aandeelhouders op het gebied van 
beleid, praktijk en wetenschap faciliteren 
en stimuleren. Zodat de aandeelhouders, 

verenigd in het Amsterdams Netwerk 
Eenzaamheid, te weten komen wat wel en 
niet werkt bij eenzaamheid, en kunnen doen 
wat echt werkt.

Beleidsmakers, professionals, (sociale) 
ondernemers uit de praktijk en weten-
schappers zijn actief  met elkaar verbonden 
om kennis en kunde over eenzaamheid 
praktisch toepasbaar te maken. Aandeel-
houders kregen handreikingen voor 
het inzetten van kennis en interventies, 
waarvan we wel al weten dat ze werken. 
Binnen dit netwerk van aandeelhouders is 
de gemeente zelf  natuurlijk ook aandeel-
houder: als beleidsmaker, uitvoerder en 
financier van voorzieningen.

Hoe we ruim een jaar geleden startten: 

• Stijgende eenzaamheidspercentages
• Hoger dan het landelijk gemiddelde
• Grote individuele en maatschappelijke impact van  

eenzaamheid 

• Motie Poorter (juli 2016): een stedelijke aanpak gewenst 

• Weinig bekend over de effectiviteit van huidige interventies
• Aannames over groepen die het treft en aanbod dat werkt
• Eenzijdig ondersteuningsaanbod 

• Eenzaamheid heeft vele gezichten 
• Eenzaamheid betreft verschillende levens- en beleidsterreinen 

• Veel energie bij aandeelhouders om eenzaamheid (verder 
samen) aan te pakken

• Momentum door de veranderingen op het sociaal domein

1 Gezondheidsmonitor GGD Amsterdam – 2016

Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk en dringend 
vraagstuk voor de samenleving, worstelen beleidsmakers en 
professionals in het sociaal werk met de vraag hoe zij echt het 
verschil kunnen maken voor eenzame inwoners. Dat heeft 
verschillende redenen: eenzaamheid is een veelkoppig verschijnsel, 
er zijn weinig effectieve interventies bekend, er heerst een taboe 
op het onderwerp en het ontbreekt aan goede uitwisseling van 
kennis en kunde over wat nu werkelijk werkt.

Tegelijkertijd gebeurt er heel veel. Bewoners, professionals en 
(sociale) ondernemers bouwen en werken aan initiatieven en 
projecten die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid, 
het bieden van ontmoeting en verbinding. Wetenschappers en 
kennisinstituten produceren kennis over eenzaamheid en welke 
interventies effectief zijn. Al deze werelden vormden de basis bij 
het begin van onze zoektocht, nu ruim een jaar geleden.

INLEIDING
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‘Op reis … 
De gezamenlijke reis startte in oktober 2016 
en we zijn nog onderweg. We maken een 
tussenstop, die resulteert in deze reisgids: 
Lonely in Mokum. Verbonden Stad. 
Een verslag en uitnodiging met daarin 
ervaringen en aanbevelingen voor wat 
Amsterdam kan doen om eenzaamheid 
te verminderen en meer te gaan doen wat 
werkelijk werkt. 
Wat kwamen we, als aandeelhouders 
gezamenlijk en in de rol van netwerk-
regisseur, tegen? Welke inzichten hebben 
we gekregen, ervaringen beleefden we, 
wie leerden elkaar kennen? Deze reisgids 
is de opbrengst van meer dan een jaar al 
doende leren door aandeelhouders in het 
Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. Als 
netwerkregisseur brachten we dit alles bij 
elkaar. Er is met ontzettend veel energie 
geëxperimenteerd, uitgewisseld, kennis 
opgezogen en toegepast. En met een doel: 
toe te werken naar meer effectiviteit van 
de inzet van professionals, vrijwilligers en 
informele netwerken en continuïteit daarvan. 
En om zo het verschil te maken voor de 
eenzame Amsterdammer. 

Deze reisgids bevat ook een uitnodiging 
voor een effectieve, duurzame, stadsbrede 
aanpak van eenzaamheid. Hiermee 
beantwoorden we het verzoek van de 
gemeenteraad. We geven aan wat de 
missie van zo’n gezamenlijke aanpak zou 
moeten zijn, welke visie daarbij helpt, aan 
welke doelen gewerkt zou moeten worden. 
Ook doen we aanbevelingen voor wat écht 
werkt en beloftevol is en laten zien hoe 
dit kan landen in de stad. Verschillende 
aandeelhouders geven aan hoe zij al aan 
de slag zijn en verder willen. In het bijzon-
der ook komt aan bod waar de gemeente 
als aandeelhouder zelf  voor aan de lat staat 
de komende tijd; op het gebied van welzijn 
en zorg, werk, participatie en inkomen, 
ouderenhuisvesting en de publieke ruimte, 
en doelgroepenvervoer.

Kortom, deze reisgids is de verzameling 
van de ervaringen en resultaten van de 
inspanningen van heel veel verschillende 
aandeelhouders. Zij maakten deze reisgids, 
onder redactie van de gemeente als 
netwerkregisseur. De Verbonden Stad: van 
ons allemaal, voor ons allemaal!

… en nog onderweg
Deze tussenstop manifesteert zich in 
een gedrukt boekwerk. Aandeelhouders 
en de gemeente als netwerkregisseur 
willen er elkaar en anderen mee inspi-
reren, informeren, uitnodigen én een 
handleiding bieden. Maar we zijn er 
nog niet; daarom blijven we de digitale 
versie van de reisgids aanvullen op 
www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl.  

Aanbevelingen voor 
onderweg
Onze gezamenlijke reis was intensief, 
bijzonder, hoopgevend en bovenal: wat 
hebben we veel geleerd! Over wat je nou 
zeker wel, en absoluut niet moet doen. Deze 
inzichten delen we hier: aanbevelingen voor 
in de rugzak van iedereen, die op weg is 
naar de Verbonden Stad!

School professionals 
Op sleutelposities voor het signaleren van 
eenzaamheid én maak afspraken over goed 
doorverwijzen. Zij bekommeren zich vanuit 
het welzijnswerk, de gezondheidszorg, 
het woningbeheer, kunst en cultuur om de 
Amsterdammers. Zij zijn degenen met de 
directe contacten in buurten en straten.  
Zij hebben de sleutel in handen om als stad 
effectiever te worden in het signaleren en 
handelen.

Zet in op preventie
Eenzaamheidsbestrijding zou meer gericht 
moeten zijn op de groep niet- en matig 
eenzame Amsterdammers. Hierbij zou 
de nadruk moeten liggen op het zo vroeg 
mogelijk helpen van mensen bij het ontwik-
kelen van sociale vaardigheden. En mensen 
bewust te maken van het belang van een 
goed functionerend sociaal netwerk. Zet 
hiervoor ook in op community building. 

Bied altijd (individueel) maatwerk
Baat het niet, dan schaadt het wel!  
De wetenschap stelt dat een interventie 
alleen effectief  kan zijn als die aansluit bij 
de achtergrond en het type van iemands 
eenzaamheidsgevoelens.  
Een veelbelovende interventie kan niet of  
zelfs averechts werken als dat niet gebeurt. 
Er is een enorm aanbod, maar wij zien dat 
niet altijd het aanbod aansluit bij de vraag, 
belevingswereld en mogelijkheden van 
mensen die vereenzamen. Zet daarom ook 
in op een combinatie van verschillende 
(cognitieve) interventies voor het bestrijden 
van sociale en emotionele eenzaamheid, 
community-ontwikkeling en praktische 
ondersteuning.

Bij een maatjesproject werden eenzame 
ouderen een half  jaar lang begeleid door 
coaches, met het idee dat de ouderen 
daarna zelfstandig verder konden. Toen 
bleek dat ze juist behoefte hadden aan 
een maatje voor de lange termijn. De 
teleurstelling was veel groter dan het 
initiële probleem.

Rick Kwekkeboom, lector Community Care aan de Hogeschool van 
Amsterdam tijdens de themabijeenkomst:  

armoede en eenzaamheid op 21 september 
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Less is more
Bouw als professionals in praktijk en beleid 
verder op de interventies:
• die voldoen aan de elementen uit het 

Programma van Mogelijkheden; 
• waar reflectie sterk aanwezig is om 

samen te leren; 
• die vernieuwend zijn op bestaand 

aanbod;
• die veelbelovende activiteiten zijn 

gebleken of  potentie hebben om die te 
worden.

• En stop met (het subsidiëren van) 
eenzaamheidsinterventies die dit niet doen. 

Blijf leren over en ontwikkelen wat 
werkelijk werkt
Wat het aanpakken van eenzaamheid 
ingewikkeld maakt, is dat we nog lang niet 
altijd weten welke aanpak echt werkt. De 
zoektocht naar ‘wat werkt’ moet intensiever: 
nu verder bouwen op de eerste fundamen-
ten en dit vervolgens voortdurend in de 
bestaande praktijk verwerken. 

Betrek Amsterdammers zelf 
Het gevoel goed te doen valt niet altijd 
samen met het juiste doen voor de doel-
groep. We pleiten ervoor dat initiatieven en 
aanpakken alleen in aanmerking komen 
voor subsidie wanneer de doelgroep actief  
betrokken is en hun vraag helder gehoord 
is bij het ontwikkelen van activiteiten. Werk 
met ervaringsdeskundigen: mensen met 
het vermogen om op grond van eigen 
herstelervaring voor anderen ruimte te 
maken voor herstel en die over voldoende 
afstand beschikken van de eigen ervaring. 
Tegelijk hebben we ook de verplichting om 
te zorgen dat de energie van de vele  
Amsterdammers die ‘iets willen doen’ 
gebruikt wordt: ook goed tegen vereenza-
ming ...

Werk als netwerk samen
Nauwe samenwerking is nodig tussen 
betrokken partijen zoals zorg- en welzijns-
organisaties en vrijwilligersorganisaties. 
Vele samenwerkingsvormen richten zich nu 
meer op samen aan een activiteit werken 
en minder op het ontwikkelen van een 
adequaat netwerk om iedereen de beste 
eenzaamheidsinterventie aan te kunnen 
laten bieden in een stadsdeel, gebied  
of  wijk.

Werk als gemeente intern samen bij 
het subsidiëren van interventies op 
eenzaamheid
• Maak samen keuzes voor (het subsidi-

eren van) stadsbrede interventies en 
interventies die in meerdere gebieden of  
stadsdelen plaats moeten hebben.

• Subsidieer projecten die zich richten op 
het verminderen van eenzaamheid alleen 
als ze een meer structureel karakter 
hebben (ten minste meerdere bijeen-
komsten of  activiteiten met dezelfde 
deelnemers). Geef  hen ontwikkelruimte 
en -tijd.

• Stel voorwaarden aan het delen van het 
geleerde met anderen.

• Stel voorwaarden aan de onderbouwing 
van de activiteiten: op welke problematiek 
en behoefte sluiten ze aan? Wat is nu 
precies de beoogde verandering?

• Wees zichtbaar en aanspreekbaar als 
financier en wees onderdeel van de 
beoogde oplossing. 

Zet in op culturele interventies  
& kunstenaars
We hebben gezien dat culturele interventies 
en kunstenaars een belangrijke rol kunnen 
spelen, zowel bij zelfinzicht en eigenwaarde 
als bij het doorbreken van het taboe op 
eenzaamheid! Lees meer op pagina 134.

Dank

Deze reis hebben we samen 

gemaakt met heel veel betrokken 

Amsterdammers. We hebben 

de tijd en ruimte genomen om 

te kijken wat eenzaamheid nou 

precies is in Amsterdam. Veel 

beleidsmakers, professionals en 

vrijwilligers voelen de noodzaak 

om iets te doen. Het is hartver-

warmend om te zien hoe mensen 

zich met hart en ziel inzetten en 

omkijken naar elkaar. Maar we 

zien ook verlegenheid om in te 

grijpen: wat doe ik nu precies 

tegen eenzaamheid? We zijn 

een zoektocht naar antwoorden 

begonnen: hoe komen we van 

droom naar daad? Deze Reisgids 

inspireert, informeert, agendeert 

en geeft handelingsperspectief  

voor het aanpakken van 

eenzaamheid, op weg naar de 

Verbonden Stad. Reizen vraagt 

om een open blik, verwondering, 

rust en een goede voorbereiding. 

We hopen dat de Reisgids hiertoe 

uitnodigt.

Deze reisgids is tot stand 

gekomen door de inbreng van 

velen, dank daarvoor. Ik wens 

jullie een fijne reis, met veel vallen 

en opstaan, maar koersvast. Een 

stad kan niet zonder verbonden-

heid en dat begint bij jezelf!

Marijke Andeweg, Regisseur 

eenzaamheid Amsterdam, 2018
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Hulplijn Amsterdam

willen belasten’, 

Mensen bellen
onder andere omdat

ze ‘hun omgeving niet

als ze al een omgeving

 hebben.-



Brieven aan Eenzaamheid, ondertekend Amsterdam. Bijdrage van Platform Voor Eenzaamheid aan de Aanpak Eenzaamheid, Pakhuis de Zwijger, 30 januari 2017



Factsheet 
Eenzaamheid in Amsterdam
 januari 2018

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, Gemeente Amsterdam), E. Lindeman en J. Slot, januari 2018

13% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder is ernstig eenzaam. Dat is meer dan in voorgaande jaren en ook 
meer dan landelijk. Eenzaamheid komt relatief vaak voor onder mensen die gescheiden zijn, weduwe of weduwnaar 
zijn, onder mensen van niet-Nederlandse herkomst en in Osdorp en De Bijlmer. Ook hangt eenzaamheid samen met 
een tekort aan financiële middelen en een lage opleiding. Mensen met gezondheidsklachten zijn vaker eenzaam en 
eenzaamheid geeft meer kans op gezondheidsproblemen. 

Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van deze problematiek in de stad, heeft OIS in kaart gebracht hoe vaak, 
waar en bij wie in Amsterdam eenzaamheid voorkomt. De cijfers over eenzaamheid in Amsterdam zijn afkomstig uit de 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM), het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD onder Amsterdammers 
van 19 jaar en ouder.2 Daarnaast wordt in deze factsheet gebruikgemaakt van enquête- en bevolkingsgegevens van OIS, 
die onder andere zijn gepubliceerd in De Staat van de Stad Amsterdam IX, en van informatie vanuit Volksgezondheiden-
zorg.info van het RIVM. 

Wat is eenzaamheid?3 
Eenzaamheid is het ervaren van een gemis aan bepaalde betekenisvolle sociale relaties. Het wordt gekenmerkt door 
gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande 
relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of  verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, 
subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op ervaren gebreken in de kwaliteit van 
relaties. 
Eenzaamheid is iets anders dan sociaal isolement. Bij sociaal isolement gaat het om het feitelijk ontbreken van ondersteu-
nende relaties in het persoonlijke leven. Mensen met een klein netwerk zijn niet altijd eenzaam, maar zijn wel kwetsbaar 
voor eenzaamheid.

Er zijn twee soorten eenzaamheid: emotionele eenzaamheid, waarbij iemand een sterk gemis ervaart van intieme relaties 
(om lief  en leed mee te delen), een emotioneel hechte band met een partner of  vriend(in), en sociale eenzaamheid, 
waarbij iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten 
of  mensen met dezelfde belangstelling. Sociale eenzaamheid is dus vooral toe te schrijven aan een te beperkt sociaal 
netwerk. 

Het hebben van goede sociale contacten vermindert eenzaamheid. Het is echter niet zo dat geldt ‘hoe meer contacten, 
hoe minder eenzaam’. Het hebben van vier of  vijf  personen met wie iemand het meeste contact heeft, blijkt voldoende te 
beschermen tegen eenzaamheid. De toegevoegde waarde van extra sociale relaties neemt af  naarmate het aantal relaties 
stijgt. Een gevarieerd netwerk, met verschillende typen relaties, biedt de beste bescherming tegen eenzaamheid. Zo 
hebben oudere mensen met uitsluitend goede contacten met kinderen en overige familie meer kans op eenzaamheid dan 
ouderen die daarnaast ook contact hebben met buren en kennissen. 

2 Zie www.ggd.amsterdam.nl/agm. Er wordt gebruikgemaakt van de eenzaamheidsschaal bestaande uit elf  uitspraken over emotionele en sociale 
eenzaamheid. Zie J. Gierveld-de Jong J., van Tilburg T. Uitwerking en definitie van het begrip eenzaamheid. In: Zicht op eenzaamheid: achter-
gronden, oorzaken en aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 7. p. 7-14p.

3 Zie overzicht op Volkgezondheidenzorg.info, december 2017. Bronnen: van Tilburg T. Typen van eenzaamheid. In: Zicht op eenzaamheid: achter-
gronden, oorzaken en aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 3. p. 31-37p. Zie J. Gierveld-de Jong J., van Tilburg T. Uitwerking en definitie van het 
begrip eenzaamheid. In: Zicht op eenzaamheid: achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 7. p. 7-14p.

In dit hoofdstuk baseren we ons op de vierjaarlijkse eenzaamheidscijfers 
uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD. Deze 
cijfers tonen ons het aantal eenzame Amsterdammers, demografische 
en geografische gegevens en de mate van eenzaamheid. Ze duiden 
niet alleen de urgentie aan om in te grijpen, maar maken het ook 
mogelijk om in de toekomst onze impact te meten. Om de relatie met 
andere sociale problematieken in de stad te kunnen duiden,  
verstrekken we aanvullende cijfers over de relatie met armoede en 
gezondheid. Op pagina 165 presenteren we acht persona’s die de vele 
gezichten van eenzaamheid symboliseren.

FEITEN  
EN CIJFERS
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Bij eenzaamheid is sprake van (een risico 
op) een neerwaartse spiraal: iemand  
voelt zich eenzaam  trekt zich terug  
 interpreteert sociale informatie op een 

negatieve manier  trekt zich verder terug  
 ontwikkelt meer negatieve gedachten.

Amsterdammers vaker eenzaam
Bijna de helft van de Amsterdammers 
van 19 jaar en ouder geeft aan (matig of  
ernstig) eenzaam te zijn (47%). Emotio-
nele eenzaamheid komt bij 36% van deze 
inwoners voor en sociale eenzaamheid bij 
45%. 13% is ernstig eenzaam.
Eenzaamheid is toegenomen in de stad: in 
2008 voelde 40% zich eenzaam, waarvan 
10% in ernstige mate, in 2012 was dat 43% 
waarvan 11% in ernstige mate en in 2016 is 
dit verder toegenomen naar 47%, waarvan 
13% ernstig (zie figuur 1). 

Amsterdammers zijn vaker eenzaam dan 
gemiddeld in Nederland (47% versus 
43%), vooral vaker emotioneel eenzaam 
(36% versus 31%, 45% versus 43% sociaal 
eenzaam). 
In andere grote steden komt eenzaamheid 
ook vaak voor en in Den Haag en Rotterdam 
vaker dan in Amsterdam (zie figuur 2). Toch 
is eenzaamheid niet per definitie iets wat 
met name in de Randstad of  in grote steden 
voorkomt, in Zeeland en Limburg bijvoor-
beeld ligt het percentage eenzame mensen 
eveneens hoog (46% in de GGD-regio 
Zeeland en 45% in de GGD-regio Limburg-
Noord).

Veel ernstige eenzaamheid in Zuidoost 
en Nieuw-West
Eenzaamheid komt vaker in bepaalde 
gebieden van de stad voor dan in andere. 
Zo komt ernstige eenzaamheid het vaakst 
voor in de stadsdelen Zuidoost (19%) en 
Nieuw-West (16%) en het minst vaak in de 
stadsdelen Centrum (9%) en West (10%). 
De andere stadsdelen wijken niet af  van het 
gemiddelde Amsterdamse cijfer.
Ook de verschillen tussen de 22 gebieden 
in de stad zijn groot (zie figuur 3). Inwoners 
van Osdorp, Bijlmer-Oost (beide 23%) en 
Bijlmer-Centrum (19%) zijn significant vaker 
ernstig eenzaam dan inwoners van andere 
gebieden (zie ook figuur 3). 

Inwoners van Centrum-Oost (6%) en 
Watergraafsmeer (8%) zijn juist minder 
vaak ernstig eenzaam dan gemiddeld. 
De verschillen tussen stadsdelen en 
gebieden hangen uiteraard sterk samen met 
verschillen in demografische en sociaal- 
economische kenmerken. De relatie met 
deze kenmerken komen in de nu volgende 
paragrafen aan de orde.
 

Verschillen naar achtergrondkenmerken
Verschillen tussen herkomstgroepen
Eenzaamheid komt minder vaak voor onder 
Amsterdammers van Nederlandse afkomst 
(d.w.z. die zelf  en hun ouders in Nederland 
geboren zijn) dan onder andere herkomst-
groepen (zie figuur 4). Vooral mensen met 
een Turkse achtergrond of  met een achter-
grond uit ‘overige niet-westerse landen’ 
(anders dan Marokko en Suriname) voelen 
zich vaak ernstig eenzaam (25% en 24%).

Figuur 2  Eenzaamheid in de G4 en in Nederland onder bewoners van 19 jaar 
en ouder, 2016 (procenten)

   bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016,  
GGD’en, CBS en RIVM, bewerking OIS

Figuur 1  Eenzaamheid onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder,  
2008, 2012 en 2016 (procenten)

   bron: Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, GGD Amsterdam

Figuur 4  Eenzaamheid onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder naar 
herkomst, 2016 (procenten)

   bron: Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, GGD Amsterdam, 
bewerking OIS

Figuur 3  Ernstige eenzaamheid onder 
Amsterdammers van 19 jaar en 
ouder in de 22 gebieden (gemid-
deld 13%), 2016 (procenten)

   bron: Amsterdamse Gezond-
heidsmonitor 2016, GGD 
Amsterdam, bewerking OIS
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Figuur 7  Aandeel huishoudens 
met een laag inkomen 
(tot 120% WSM) in 
Amsterdam naar 
gebied, 2014

   bron: RIO CBS, 
bewerking OIS
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Mensen met partner minder vaak eenzaam
Amsterdammers die gescheiden zijn, 
weduwe of  weduwnaar zijn, en alleenwo-
nenden in het algemeen zijn vaker eenzaam 
dan gemiddeld (resp. 22%, 19% en 18% 
ernstig eenzaam). Gehuwden of  samenwo-
nenden (9%) en inwoners uit huishoudens 
met thuiswonende minderjarige kinderen 
(8%), zijn minder vaak ernstig eenzaam.
Ook uit landelijk onderzoek komen derge-
lijke verschillen naar voren. Vooral mensen 
die na overlijden of  scheiden van hun 
partner alleen blijven, hebben een grote 
kans op eenzaamheid. Bij mensen die een 
partner hebben, blijkt de kwaliteit van de 
relatie heel belangrijk. Wanneer men geen 
hulp en ondersteuning van de partner krijgt, 
kan er sprake zijn van ernstige eenzaam-
heid. Dit geldt vooral voor vrouwen.4 

Meer sociale eenzaamheid onder mannen 
dan onder vrouwen
Mannen voelen zich vaker eenzaam dan 
vrouwen (50% versus 45%), zij zijn vaker 
sociaal eenzaam en even vaak emotioneel 
eenzaam als vrouwen. 
Eenzaamheid komt vaak voor onder 
mannen en vrouwen van 75 jaar en ouder, 
maar ook onder 45-64-jarigen. Cijfers 
voor ernstige eenzaamheid onder 45-54-
jarigen komen overeen met het cijfer onder 
75-plussers (zie figuur 5). 

Sterke samenhang met sociaaleconomische 
status
Het voorkomen van zowel sociale als emoti-
onele eenzaamheid hangt sterk samen met 
iemands sociaaleconomische status. Mensen 
die laag zijn opgeleid en mensen die geen 
betaalde baan hebben, zijn vaker eenzaam 
dan gemiddeld (zie figuur 6). Bijvoorbeeld, 
een kwart van de Amsterdammers die laag 
opgeleid zijn voelt zich erg eenzaam. Ook 
komt ernstige eenzaamheid vaker voor 
naarmate het inkomen lager is: 18% van de 
Amsterdammers binnen de laagste inko-
mensgroep (maximaal 16.100 euro) is ernstig 
eenzaam versus 6% van de Amsterdammers 
binnen de hoogste inkomensgroep (minimaal 
35.100 euro). Landelijke cijfers van Gezond-
heidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
2016 van de GGD’ en, CBS en RIVM tonen 
eveneens een dergelijk verband aan. 

Relatie met armoede in de stad
Uit bovengenoemde cijfers uit de Gezond-
heidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 
2016 van GGD, CBS en RIVM kwam al 
naar voren dat ernstige eenzaamheid vaker 
voorkomt naarmate het inkomen lager is. 
Dit is ook terug te zien in de verschillende 
gebieden in de stad. De gebieden in de 
stad waar armoede veel voorkomt, zoals in 
Zuidoost, Noord en Nieuw-West (zie figuur 
7), komen voor een groot deel overeen 
met de gebieden waar eenzaamheid vaak 
voorkomt (zie figuur 3).

Ook uit landelijk en internationaal onder-
zoek komt naar voren dat eenzaamheid 
samenhangt met een tekort aan financiële 
middelen. Zo zijn mensen met een tekort 
aan financiële middelen vaker sociaal of  
emotioneel eenzaam.5 Bijvoorbeeld Visser 
schrijft dat financiële spanning schadelijk 
is voor sociale banden met vrienden, 
familieleden en collega’s en dat mensen 
die financiële spanning ervaren informeel 
sociaal geïsoleerd raken.6

Samenhang met gezondheid
Mensen met gezondheidsklachten zijn  
vaker eenzaam
Het voorkomen van eenzaamheid hangt 
sterk samen met de ervaren gezondheid en 
het voorkomen van gezondheidsproblemen, 
zo blijkt onder andere uit onderzoek van de 
GGD op basis van cijfers uit de Amsterdamse 
Gezondheidsmonitor 2012. Het sterkst is 
deze relatie te zien bij mensen met ernstige 
psychische klachten: bijna de helft van hen 
(49%) is ernstig eenzaam. Van de mensen met 
een lichamelijke beperking is een kwart ernstig 
eenzaam (versus 8% onder mensen zonder 
deze gezondheidsproblemen). 

Huishoudsamenstelling, herkomst,  
werksituatie, opleiding en inkomen verklaren 
een deel van de samenhang tussen gezond-
heid en eenzaamheid. Bij 65-plussers maakt 
vooral het ‘al dan niet alleen wonen’ verschil. 
Wanneer er voor deze factoren gecontroleerd 
wordt, verkleinen de verschillen wel, maar 
blijven Amsterdammers met een ongunstige 
gezondheid vaker eenzaam dan mensen met 
een goede gezondheid. 

Figuur 5  Eenzaamheid onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder naar 
geslacht en leeftijd, 2016 (procenten)

   bron: Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, GGD Amsterdam, 
bewerking OIS

Figuur 6  Eenzaamheid onder Amsterdammers naar betaald werk (19-64 jaar) 
en opleiding (19 jaar en ouder), 2016 (procenten)

   bron: Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016, GGD Amsterdam, 
bewerking OIS
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‘‘
Vanwege de opzet van de Amsterdamse 
Gezondheidsmonitor (dwarsdoorsnede- 
onderzoek) kan niet achterhaald worden of  
en in welke mate gezondheidsproblemen 
oorzaak of  gevolg zijn van eenzaam-
heidsgevoelens.7 Ook zouden andere, 
niet-onderzochte, factoren een rol kunnen 
spelen bij de hogere prevalentie van 
eenzaamheid bij Amsterdammers met 
gezondheidsproblemen. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat niet alleen 
eigen gezondheidsproblemen, maar ook 
gezondheidsproblemen van de partner 
eenzaamheid kunnen bevorderen. Bij 
getrouwde 65-plussers blijken zowel eigen 
lichamelijke beperkingen (ADL-beperkin-
gen8) als lichamelijke beperkingen van de 
partner een grotere kans op emotionele 
eenzaamheid te geven dan wanneer men 
geen beperkingen heeft. Voor sociale 
eenzaamheid verschillen de resultaten 
tussen mannen en vrouwen: bij mannen is 
alleen een toename in lichamelijke beper-
kingen van hun vrouw verbonden met meer 
sociale eenzaamheid, voor vrouwen geldt 
juist dat alleen meer eigen lichamelijke 
beperkingen samengaan met meer sociale 
eenzaamheid.9 

Mensen met weinig contacten en eenzamen 
hebben vaker gezondheidsklachten
Uit de GGD Gezondheidsmonitor blijkt dat 
ernstig eenzame Amsterdammers vaker 
gezondheidsklachten, -aandoeningen en 
beperkingen hebben dan anderen. Uit De 
Staat van de Stad-enquête van OIS komt 
naar voren dat mensen die minder vaak 
contact hebben met anderen, zich minder 
vaak gezond voelen. Het sterkst komt dit 
naar voren met betrekking tot contacten  
met vrienden en goede kennissen.  

Het is op basis van de voorafgaande 
gegevens niet te zeggen of  en in welke 
mate gezondheidsproblemen nu oorzaak of  
gevolg zijn van minder contacten en meer 
eenzaamheidsgevoelens. 

Er zijn ook persoonlijke eigenschappen die 
de kans op eenzaamheid vergroten, zoals 
een gebrek aan sociale vaardigheden, een 
negatief  zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, 
gevoelens van sociale angst, sterke 
verlegenheid, neuroticisme en introversie.10 

Gevolgen van eenzaamheid: meer kans op 
gezondheidsproblemen
Uit verschillende (buitenlandse) onder-
zoeken komen gevolgen van 
eenzaamheid voor de gezond-
heid naar voren.11 Zo blijkt uit 
Amerikaans onderzoek dat 
eenzaamheid mogelijk leidt tot 
een grotere kans op de ziekte 
van Alzheimer. Het risico om de 
ziekte van Alzheimer te krijgen 
is meer dan twee keer groter 
onder sterk eenzame ouderen 
dan onder ouderen die dat 
niet zijn. En dit verschil blijft 
overeind na correctie voor de 
invloed van andere determi-
nanten van deze ziekte. 
Ook zijn er aanwijzingen dat 
eenzaamheid de kans op het 
krijgen van hartaandoeningen vergroot, ook 
na correctie voor andere risicofactoren van 
hartziekten. 

Verder blijkt uit studies dat eenzaamheid 
onder mensen van middelbare leeftijd en 
ouderen tot een depressie kan leiden. Bij 
deze studie werden mensen gedurende 
enkele jaren gevolgd en blijkt dat mensen 
met eenzaamheidsgevoelens vaker later 
een depressie krijgen. Deze invloed is 
onafhankelijk van andere risicofactoren 
zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding, 
inkomen, burgerlijke staat, sociale steun en 
ervaren stress. Daarnaast zijn er in diverse 
onderzoeken verbanden gevonden tussen 
eenzaamheid en (poging tot) suïcide.

Eenzame mensen hebben een bijna dubbel 
zo grote kans op overlijden dan mensen 
die niet eenzaam zijn. Dat blijkt uit onder 
andere een Nederlands onderzoek onder 
55- tot en met 85-jarigen, waarbij ook na 
correctie voor de risicofactoren (leeftijd, 
geslacht, het hebben van chronische 
ziektes, alcoholgebruik, roken, eigen 
oordeel over de gezondheid en functionele 
beperkingen) er verschil blijft.

5 Bron: de Jong-Gierveld J, van Tilburg T. The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in 
the UN generations and gender surveys. Eur J Ageing. 2010;7(2):121-130. Zie: Volksgezondheidenzorg.info, 2017.

4 Zie: https://www.volksgezondheidenzorg.info, 2017. Bronnen: van Tilburg T. De partner. In: Zicht op eenzaamheid: achtergronden, oorzaken en 
aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 4. p. 41-50p. J Gierveld-de Jong J, van Tilburg T. Het vaststellen van eenzaamheid. In: Zicht op eenzaamheid: 
achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 1. p. 15-23p. Stevens N, Westerhof  GJ. Partners and others: Social provisions and 
loneliness among married Dutch men and women in the second half  of  life. Journal of  Social and Personal Relationships. 2006;23(6):921-941.

6 Bron: Financiële spanning en informeel sociaal isolement; Mark Visser, Maurice Gesthuizen & Peer Scheepers.  
M&M Volume 88, Number 2, April 2013, pp. 128-149(22). Zie: Volksgezondheidenzorg.info, 2017.

7 Volksgezondheidenzorg.info (2017): https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid, RIVM: Bilthoven, geraadpleegd op 7-2-2017.

8 ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden,  
waarbij mensen met een functiebeperking soms zijn aangewezen op hulp en hulpmiddelen.

9 Korporaal M, van Groenou MIBroe, van Tilburg T. Effects of  own and spousal disability on loneliness among older adults.  
J Aging Health. 2008;20(3):306-25. Zie: Volksgezondheidenzorg.info, 2017.

10 Zie bijvoorbeeld: J. Gierveld-de Jong J., van Tilburg T. Uitwerking en definitie van het begrip eenzaamheid.  
In: Zicht op eenzaamheid: achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: van Gorcum; 2007. 

11 Zie voor een overzicht:  
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-gevolgen-van-eenzaamheid.

De cijfers van ernstig eenzamen zijn schrikbarend. Mensen 
moeten hun netwerk op een andere manier organiseren.

Rick Kwekkeboom, lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam,  
tijdens de themabijeenkomst: cijfers eenzaamheid op 16 mei 2017  

Het is van groot belang om niet te snel 
verbanden te leggen en vervolgens 
onderliggende factoren te verwaarlozen. 
Dat is schadelijk.

Arnoud Verhoeff, GGD Amsterdam, tijdens de themabijeenkomst: 
armoede en eenzaamheid van 21 september 2017  

(tijdens de Week tegen Eenzaamheid). 

29I n f o r m e r e n  >  F e i t e n  e n  c i j f e r s



Waarom ben je gespecialiseerd coach in 
eenzaamheid geworden?
Ik ben ervaringsdeskundige: door veran-
deringen in levenspatronen (verhuizingen, 
nieuw werk, scheiding) heb ik in mijn leven 
meerdere periodes van eenzaamheid 
doorgemaakt. Voor mij begon de ommekeer 
op het moment dat ik grote dankbaarheid 
kon voelen voor al het goede in mijn leven. 
Uiteindelijk had ik de moed om met mijn 
werk als logopedist te stoppen en werk te 
ontwikkelen op het vlak van persoonlijke 
verdieping. Kort nadat ik mijn praktijk had 
beëindigd, stuitte ik op de opleiding tot 
‘Specialist Eenzaamheid’. Dankzij deze 
opleiding begreep ik waarom mijn leven zo 
moeizaam was geworden: ik had al mijn 
aandacht en energie nodig gehad om te 
overleven! Nu ik veel kennis heb over de 
gevolgen van eenzaamheid, ben ik zeer 
gemotiveerd deze kennis te delen met 
zorg-professionals en belanghebbenden. 
Als gespecialiseerd coach bied ik specifie-
ke hulp aan mensen met eenzaamheid met 
behulp van de cursus. Daarnaast ben ik 
aandeelhouder van Aanpak Eenzaamheid 
Amsterdam en aanbieder van het experi-
ment Creatief  Leven. 

Wat brengt eenzaamheid in ons teweeg?
Onze hersenen zijn in de loop van de 
evolutie ontwikkeld naar gespecialiseerde 
functies en communicatieve vaardigheden 
die het aangaan van relaties met andere 
mensen bevorderen. Zo kunnen we binnen 
de veiligheid van een gemeenschap toch 
overleven in een gevaarlijke omgeving. 
Buitengesloten worden wás en ís de grootst 

denkbare straf. Denk maar aan 
een verblijf  in een isoleercel 
of  levenslang getraumatiseerd 
zijn door pesten. Instinctief  
voelen we ons niet veilig als 
relaties ontbreken. 
 
Onze overlevingsstrategie 
treedt in werking en zet aan tot 
‘vechten-vluchten-bevriezen’. 
Vindt er geen herstel van 
relaties plaats, dan wordt dit 
een chronisch patroon, waarbij 
met name het ‘bevriezen’ 
overheerst. De gevolgen zijn 
zeer ernstig: onze hersen-
structuren veranderen, ons 
immuunsysteem en daarmee 
onze gezondheid raken 
verzwakt, emoties raken uit 
balans, we worden gevoeliger voor  
verslavingen en ons gedrag verandert, 
waardoor we nog meer geïsoleerd kunnen 
raken. Onder invloed van een verandering 
in de afgifte van oxytocine verandert de 
mate van welbevinden en genieten we  
niet langer van het contact met andere 
mensen. Het patroon dat zich na ongeveer 
een jaar heeft ontwikkeld is dat van  
zelfbehoud. Dit kenmerkt zich door 
terugtrekkend gedrag, zich angstig, 
wantrouwend tot zelfs vijandig voelend 
naar de buitenwereld toe en een andere 
interpretatie van sociaal contact.  
Dit patroon van zelfbehoud, samen met  
het taboe op eenzaamheid, maakt het 
bereiken van mensen die zich eenzaam 
voelen zo moeilijk. 

Als eenzaamheid langer 
duurt - de visie van een 
ervaringsdeskundige 
Tijd voor een professionele aanpak - Henriëtte del Prado

1  Informeren van professionals 
Voorgaande maakt inzichtelijk dat het samenbrengen van mensen die zich eenzaam voelen geen duurzame oplossing 
biedt. Een aangeboden activiteit is hooguit een tijdelijke onderbreking van de eenzaamheid en geeft geen garantie 
voor een positieve beleving. Kennis en expertise voor een gerichte aanpak vergt dat professionele zorgverleners in alle 
geledingen zich laten bijscholen. Juiste kennis geeft een nieuwe visie op wat eenzaamheid voor gevolgen heeft en zorgt 
voor een goede verwijzing dan wel aanpak. Het aantrekken van én samenwerken met speciaal opgeleide – liefst ervarings-
deskundige – coaches is een aan te bevelen werkwijze voor deze bijscholing.

2  Aanpak: een langlopend traject 
Een duurzame aanpak zorgt ervoor dat het ontstane patroon van eenzaamheid wordt doorbroken en blijvend verandert 
naar de gewenste situatie. Het is evident dat de hiervoor vermelde veranderingen onderwerp van deze aanpak zijn. De 
cursus Creatief  Leven is gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van de principes 
en elementen van Cognitieve Gedragstherapie, NLP en Positieve Psychologie. De cursus geeft individuele begeleiding in 
groepsverband. In acht bijeenkomsten krijgt de deelnemer inzicht in zijn huidige levenssituatie, worden door middel van 
creatieve opdrachten hersenfuncties en talenten geactiveerd en communicatieve vaardigheden getraind. Dit alles leidt tot 
vaardigheden en een (hernieuwd) zelfvertrouwen waarmee de regie over het eigen leven (weer) gevoerd kan worden. De 
cursus geeft de deelnemer meer zelfkennis, activeert tot het nemen van eigen initiatief  en het weer zelfstandig aangaan 
van gewenste activiteiten en relaties: in eerste instantie een goede relatie met zichzelf.

3  Aanpak: een kwestie van maatwerk
Het is van belang om bij het bieden van een efficiënte aanpak verschillende doelgroepen te onderscheiden. Uitgaande 
van individuele wensen, intellectuele mogelijkheden en communicatieve vaardigheden zijn verschillende groepen vast te 
stellen. Het kunnen nemen van de verantwoordelijkheid voor het aangaan van een verander-traject en het geleerde integre-
ren in het eigen leven dient vooraf  te worden beoordeeld. Dit betekent allerminst dat mensen zullen worden uitgesloten van 
hulp. Maatwerk is gewenst, anders leidt het volgen van een traject alleen maar tot frustraties beiderzijds en dat kan zelfs 
schadelijk zijn. 
Is er geen mogelijkheid om een traject aan te gaan met als doel de zelfregie weer te voeren, dan zal een aanpak met 
georganiseerde ontmoetingen en activiteiten het leven draaglijker maken. We moeten dan wel eerlijk onderkennen dat dit 
geen duurzame oplossing voor eenzaamheid biedt en de hulpvrager afhankelijk blijft van hulp van buitenaf.

4  Het bereiken van de doelgroep
Het bereiken van mensen die zich eenzaam voelen verloopt zeer moeizaam. Een verklaring is dat het taboe dat op 
eenzaamheid rust een open dialoog bemoeilijkt. Mede als gevolg van de hierboven beschreven reactiepatronen van zelf-
behoud zijn mensen niet geneigd zich te melden met een hulpvraag. Waarschijnlijk is de belangrijkste reden het niet goed 
geïnformeerd zijn over hoe eenzaamheid ontstaat en welke gevolgen er optreden als eenzaamheid langere tijd voortduurt. 
Eenzaamheid kan ontstaan als een bestaand levenspatroon verandert en daarbij behorende relaties wegvallen of  uit het 
zicht verdwijnen. Niets om je voor te schamen. Het kan iedereen overkomen, jong en oud. Hoe doorbreken we met elkaar 
deze patstelling? Een langlopende bewustwordingscampagne over eenzaamheid die informeert over het ontstaan, verloop, 
risico’s en oplossingen kan leiden tot meer begrip en het doorbreken van het taboe. Maar ook tot een verandering in de 
beleving van het probleem, een open gesprek en het durven vragen om hulp. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de ‘Omgaan 
met depressie’-campagne of  de Bob-aanpak. In een goed geïnformeerd netwerk van zorg-professionals en hulpverleners 
kan er vervolgens worden verwezen naar een professioneel aanbod, liefst in de eigen buurt. Een goed functionerend 
netwerk is doorslaggevend voor een kanteling in het beleven, opsporen en aanpakken van eenzaamheid. Laten we daar 
met elkaar aan werken!

Stappen naar een gerichte aanpak
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Eenzaamheid in de media 



Iedereen die
bij ons komt 

is alleen

De Regenboog Groep



Brieven aan Eenzaamheid, ondertekend Amsterdam. Bijdrage van Platform Voor Eenzaamheid aan de Aanpak Eenzaamheid, Pakhuis de Zwijger, 30 januari 2017



Deze reisgids kan niet zonder inzicht in het geleerde en de ervaringen van de Aanpak 

Eenzaamheid Amsterdam, in de periode 2016-2017. In dit hoofdstuk delen we deze vanuit 

verschillende perspectieven binnen het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. Allereerst 

de ervaringen van de experimenten, met in het bijzonder die van kunstenaars. Ook zijn 

er prachtige verhalen opgetekend van Amsterdammers die deelnamen. In dit hoofdstuk 

geven we een impressie van al deze uitwisselingen, ontmoetingen en ervaringen 

Experimenten: een plus op het bestaande 
Door middel van een experimentenprogramma is in de stad geleerd over wat wel en niet 

werkt om eenzaamheid te verminderen en te voorkomen. In totaal zijn 116 experimenten 

ingediend waarvan er 38 zijn toegekend, op basis van het toenmalige Programma van 

Mogelijkheden. In alle stadsdelen zijn experimenten uitgevoerd en alle doelgroepen 

en interventies zoals die in het Programma van Mogelijkheden genoemd waren 

vertegenwoordigd.

Experimenthouders en Amsterdammers zelf  delen hier hun reiservaringen in foto’s, 

achtergrondinformatie en persoonlijke verhalen. 

Met de experimenten was intensief  contact om het leerproces te begeleiden.  

De experimenthouders kwamen regelmatig bijeen om ervaringen te delen. Ook schreven 

zij een maandelijkse blog om zo te reflecteren op en te leren van hun eigen inspanningen.  

En van elkaar. 

Op de website vind je een overzicht van alle experimenten, met 

uitgebreide informatie, contactpersonen en meer persoonlijke verhalen! 

www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/experimenten/
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Drie werelden hebben we samengebracht het afgelopen jaar:  
praktijk, wetenschap en beleid. 
Professionals, vrijwilligers en Amsterdammers zijn aan de slag 
gegaan met experimenten. Met themabijeenkomsten, de jaarlijkse 
Week tegen Eenzaamheid, trainingen en Communities of Practice 
(zogenaamde leerkringen) zijn mensen gevoed met kennis en kunde 
over eenzaamheid. Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid groeide. 
De gemeente is, in haar rol van aandeelhouder, beleidsmaker en 
financier van voorzieningen, aan de slag gegaan om zelf effectiever  
te zijn in het verminderen van eenzaamheid en voor andere  
aandeelhouders de voorwaarden te scheppen. 

REIS-
ERVARINGEN  

I n s p i r e r e n



Beste gemeente, beste Amsterdammers, 

Geen uitgebreide projectplannen, geen eindeloze stroom aan formulieren, geen van tevoren afgekaderde 
protocollen … Maar samenwerken op basis van vertrouwen. Met 100% inzet over en weer. We willen 
iedereen die zich binnen de gemeente heeft ingezet voor Experimenten Aanpak Eenzaamheid dan ook 
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
En dat geldt ook voor al die Amsterdammers die zich hebben opengesteld om mee te doen aan onze 
experimenten.

Open werkwijze
Sommigen van ons werkten voor het eerst samen met de gemeente, anderen hadden een voorgeschiedenis. 
Maar wat dít project zo bijzonder maakt, is dat we elkaar écht zijn tegengekomen. De vraag naar 
oplossingen voor eenzaamheid was gericht aan alle Amsterdammers, hierdoor konden ook mensen die in de 
haarvaten van wijken werken aanhaken met een goed idee. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie 
‘burgers met een plan’, (semi-)professionals en ambtenaren die samen optrekken daadwerkelijk leidt tot meer 
inzicht. Juist omdat praktijk, netwerk, kennis, ervaring en regelgeving allemaal bijeenkomen. 
Als het aan ons ligt, zou dit het begin kunnen zijn van een structurele vorm van samenwerken, ook op andere 
thema’s.

Samen optrekken
Het voelde als een verademing dat de gemeente wegbleef van het klassieke scenario van geldschieter-
uitvoerder. Ambtenaren en initiatiefnemers trokken hand in hand op en, zoals wij dat hebben ervaren, op basis 
van gelijkwaardigheid. Vanwege het vertrouwen, de positieve insteek en de oprechte wens om van elkaar 
te leren, ging minder tijd verloren aan het verdedigen van eigen bestaansrecht. De focus bleef steeds onze 
gezamenlijke strijd tegen eenzaamheid. Hierbij was het voor ons van grote waarde dat Marijke Andeweg 
als regisseur van de Aanpak Eenzaamheid regelmatig voor de groep verscheen en benadrukte dat er fouten 
gemaakt mochten worden, om daar vervolgens samen van te leren.

Ruimte voor twijfel en mislukking
Het gevoel dat er ruimte was voor mislukkingen was essentieel. Dat leidde tot meer contact tussen de 
initiatiefnemers. Het voelde veilig genoeg om elkaar om hulp te vragen in plaats van de ander als ‘concurrent’ 
te zien. Hoewel dit nog wel meer gestimuleerd had kunnen worden, was het een goede eerste stap om 
ervoor te zorgen dat experimenthouders tegenslagen en worstelingen niet verborgen houden. Juist het delen 
ervan levert waardevolle kennis op waar iedereen wat aan heeft. Ook het feit dat onze bevindingen werden 
vastgelegd en gemonitord speelde hierin een belangrijke rol. Het schrijven van een maandelijkse blog bouwde 
een moment van reflectie in dat ons wegtrok uit de waan van de dag. Meestal is daar geen tijd en geld 
voor, waardoor al die kennis verloren gaat.

Brief  van enkele experimenthouders

Één voor allen, allen voor één
Het feit dat we met z’n allen samenwerkten aan één thema gaf een band waardoor al 
snel verbindingen tussen initiatiefnemers tot stand kwamen en projecten elkaar versterkten. 
Anekdotes en praktijkverhalen over het ene experiment kwamen via medewerkers van de gemeente 
terecht bij initiatiefnemers van andere experimenten. Dit maakte dat we elkaar als bondgenoten 
gingen beschouwen. Het werkte stimulerend en aanmoedigend. 

Relatief korte periode
Door de ‘snelkookpan’-werkwijze gingen we allemaal vrij snel in de doe-stand en bleven 
strategiesessies en vergaderingen tot een minimum beperkt. Ook het feit dat we een vaste 
contactpersoon binnen de gemeente hadden waarmee we konden schakelen, was waardevol. Het 
zorgde voor efficiëntie en effectiviteit.

Nog meer openheid en flexibiliteit
Uiteraard zijn er een paar dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Hoe we bijeenkomen en met 
elkaar communiceren. En er mag nog iets meer snelheid, flexibiliteit en stimulans om open te zijn 
over twijfels, hindernissen en frustraties. Kleine puntjes waar we samen nog beter op kunnen scoren 
en zo nog meer winst boeken. Een aantal van ons wil hier graag over meedenken.

Terugkijkend
Het is een bijzondere en verrijkende ervaring geweest, om zo samen op te trekken. ‘Vroeger’ 
zouden we als ‘stadmakers’ in zekere zin zelf eenzaam in de stad aan de slag zijn gegaan. Nu 
werkten we als communicerende vaten samen, deelden we informatie en konden we elkaar 
versterken. We leverden samen een bijdrage aan het terugbrengen van eenzaamheid in de stad, 
dankzij deze lerende community. Wat ons betreft vormen we een winning team. Wij hopen oprecht 
dat we samen met de gemeente een volgende fase vorm kunnen geven. We kijken ernaar uit.

Namens de initiatiefnemers Experiment Aanpak Eenzaamheid,

Floor Ziegler,
Alet Klarenbeek,
Lian Priemus,
Quinda Verheul,
Madelinde Hageman,
Marjon ten Haring 
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“Hou samen met een onbekende een sinaasappel in de lucht, zonder je handen te gebruiken.”

““Vraag een onbekende uit de buurt om samen op de foto te gaan. Til hem of haar op.”

Bubble Challenge 
Tabo Goudswaard 

We leven steeds meer in ‘bubbles’ van gelijkgestemden. Dat geldt 

voor social media, maar ook in het dagelijks leven. We worden 

daardoor schuwer en stellen ons vaak al bij voorbaat negatief  

tegenover ‘de ander’ op. En dat vergroot de polarisatie en de 

eenzaamheid in de stad.

De Amsterdam Bubble Challenge doorbreekt dit patroon. We 

dagen elkaar uit om buiten onze comfortzone (onze ‘bubble’) te 

stappen en een magisch moment te creëren.

Doelgroep:
Alle Amsterdammers

Doel:
Onlogische ontmoetingen tot stand brengen in onze directe 

omgeving (die leiden tot mooie contacten en minder eenzaamheid).

Wie:
De Amsterdam Bubble Challenge is een initiatief  van Tabo 

Goudswaard, intendant Kunst Aanpak Eenzaamheid, in 

samenwerking met Gemeente Amsterdam, diverse aandeelhouders 

van de Aanpak Eenzaamheid en Vandejong Creative Agency.
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BankjesCollectief
Samen met sociale organisaties, buurtbewoners en lokale partners 

organiseerde BankjesCollectief  een openluchtcafé waarbij tien bankjes op  

23 september feestelijk geopend werden op de stoepen in stadsdeel  

Nieuw-West. De tien enthousiaste hosts nodigden de eenzame medemens uit 

op de prachtige bankjes (ontworpen door Overtreders-W met hergebruikte 

materialen). Het resultaat: veel bewoners leren elkaar op een leuke en relaxte 

manier kennen (ook dankzij de drie bands!).

Doelgroep:
Nieuwsgierige, betrokken buurtbewoners in Nieuw-West. Groepen die moeilijk 

contact maken (zoals ouderen en minima met lichamelijke en/of  financiële 

beperkingen). Nieuwe buurtbewoners en vluchtelingen. 

Doel:
Eenzame bewoners in contact brengen met deelnemende organisaties en 

actieve bewoners.

Wie:
Stichting We the People

The Beach

Belangrijkste conclusie
Het betrekken van eenzame bewoners heeft meer tijd nodig. Het eenmalige 

evenement was zeker een goede aanjager, maar er kan meer bereikt worden 

met permanentere ontmoetingsplekken op de stoep.
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De Alternatieve Nachtmis 
Romy Rigter 

Mensen die zich om verschillende redenen eenzaam 

voelen in onze samenleving nodigden we uit om op 

kerstavond bij elkaar te komen, samen te genieten 

van een kerstdiner en vervolgens het programma De 

Alternatieve Nachtmis bij te wonen.

Doelgroep:
Mensen die zich om wat voor reden dan ook eenzaam voelen in onze samenleving.

Doel:
In de donkere dagen voor en tijdens kerst Amsterdammers samenbrengen en 

verbinden.

Wanneer:
24 december, Stadsschouwburg Amsterdam. 

Wie:
Expanding Theatre, in samenwerking met ZID Theater voor theatrale ondersteuning.

Het diner der ontmoetingen
75 gasten aan tafel, waarvan het 
grootste gedeelte elkaar niet kent. Hoe 
pak je dat aan? We gebruikten bolletjes 
wol als gespreksstarters en Diederik, 
onze host van de avond, leidde de hele 
avond in goede (en gezellige) banen. 
Vanuit het ZID Theater beeldden Sebo 
en Ista op theatrale wijze en zonder 
tekst onderdelen van de avond uit: 
koffers stonden symbool voor bagage die 
er deze avond niet toe deed. Florine 
vertelde ‘verhalen aan tafel’ over 
verschillende thema’s en Emmanuel (ZID 
Theater) deed een prachtig Spoken 
Word. 

‘Je hoeft niet sterk te zijn om een ster 
te zijn’

Ook speelden we Polaroid Bingo met 
het publiek: tafelgenoten die elkaar 
vooraf niet kenden gingen samen op de 
foto. Lara zong het mooie en kleine 
lied ‘Kind zijn’. Er werd een heerlijk 
driegangendiner geserveerd en er vonden 
veel nieuwe ontmoetingen plaats. Daarna 
konden onze bezoekers met een gevulde 
buik het programma ‘De Alternatieve 
Nachtmis’ in. Wij kijken terug op een 
fantastische en geslaagde avond en we 
hopen dat dit het startschot is voor 
eventuele toekomstige projecten.
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De Rebellenclub 
Gwen van Zaane, kunstenaar/artistiek leider en Caro Bonink, fotograaf  

We willen een stevig tegengeluid laten horen tegen de gangbare 

deprimerende beeldvorming van ouderen die geen initiatief  (kunnen) 

nemen. 

Doelgroep:
Ouderen

Doel:
Activering en empowerment. Preventie en tegengaan van 

vereenzaming.

De Rebellenclub is een kerngroep die zichzelf  gaat vormgeven. Van 

een identiteit en gouden clubregels tot een programma en missies 

op locatie om andere eenzame ouderen te bereiken, activeren en 

inspireren.

Fuck de geraniums: het is tijd voor een tegenbeweging. Maak 

kennis met de voorvechters van collectief  geluk, strijders tegen 

vereenzaming en eenheidsworst.

8 september 2017
Eerste bijeenkomst met de kernclub. Maps, Marja, Mini, 
Fred, Frits en Rijk zitten rond de tafel. Rijk vindt dat ik te 
moeilijke woorden gebruik, dus blijkbaar spreek ik toch een 
soort jargon. Ai, snel op zoek naar andere woorden en uitleg.

12 september
Op bezoek bij een radio-uitzending van Radio Steunkous om wat 
te vertellen over ons project. Het komt eigenlijk net te vroeg, 
maar we willen toch graag iets vertellen over het ontstaan en 
onze plannen.

19 oktober
De groep leert elkaar (beter) kennen door samen over 
eenzaamheid te praten in het (on)mogelijke gesprek van 
Building Conversation. Achteraf hadden ze het er liever niet 
over gehad. “Het brengt zoveel ellende naar boven.” Maar 
zegt Rijk: “Daarom is het goed dat we met de Rebellenclub 
in verbondenheid naar oplossingen kunnen zoeken voor 
eenzaamheid.”

7 november
De Rebellenclub heeft samen met ontwerper Brian Kersbergen 
een eerste aanzet voor het logo: we bestaan nu echt. Het 
vuur is aangewakkerd en de ideeën stromen. We hebben de 
touwtjes zelf in handen: de Rebellenclub is geactiveerd!

14 november 
Vier pittige dames en drie eigenwijze mannen vormen nu de 
harde kern van de Rebellenclub. Elke dinsdagmiddag zijn ze 
steevast om twee uur aanwezig om aan de slag te gaan met 
activiteiten voor (eenzame) ouderen in de buurt. Els, één van 
de rebellen, geeft portrettekenles in de Hermitage.

Het feest kan beginnen
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Fuck de geraniums!
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”Eenzaamheid is een klote-gevoel. Rottig, 
nutteloos, waardeloos, afgeschreven. Zoals 
ik vroeger over bejaarden dacht: ze hebben 
afgedaan en zitten achter de geraniums.”

“Ik voel me hier heel happy. Want ik heb 
aanspraak en ik doe ook nog wat nuttigs. Dat is 
het tegenovergestelde van eenzaamheid.

Als je ouder wordt, is de eenzaamheid zoveel 
erger. Ik heb wel familie, maar die wonen 
allemaal 50 kilometer verderop of  nog verder 
weg. Hier heb ik weer mensen die ongeveer mijn 
leeftijd hebben. En waar ik leuk mee omga.  

De Rebellenclub is meer dan een club. Wat je 
doet is bijdragen aan het samenzijn. Het gevoel 
van samen iets doen: De Modestraat, Sweet 70. 

Hoop doet leven
Dat is toch wel heel prettig. En het kan alleen 
maar beter worden. Dat is positief.”  

Arie (80+) is alleenstaand, gepensioneerd, 
hoger opgeleid, woont in Amsterdam 
Noord en heeft zich aangesloten bij de 
Rebellenclub. 
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Uit de intakegesprekken (die ik samen met mijn honden Meneertje en Amadeus heb gevoerd):

Hoe lief en ontroerend kan het zijn als iemand huilend vertelt dat zij zo eenzaam is en dat Meneertje 
toen ook mee huilde. Ze knuffelde hem en moest toen huilend lachen om zijn gedrag en zei dat het ook 
allemaal goed gaat komen.

Of de meneer die moeite heeft om van de alcohol af te blijven en graag wil gaan wandelen met een 
hond om zo afgeleid te zijn en een doel in zijn leven heeft.

Toen ik de jonge vrouw, die een LVB-problematiek heeft en veel ziek is, blij kon maken met het aanbod 
dat zij mag gaan oefenen met een hond uitlaten om zo te leren hoe je voor een hond kan zorgen was mijn 
dag/week gemaakt!

Dier&Vriend 
Nerissa ten Velthuis 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat door contact met dieren eenzaamheid (maar ook 

depressies en angststoornissen) vermindert of  zelfs wordt verholpen. Zorgen voor een dier 

vergroot bovendien je eigenwaarde en zelfvertrouwen én brengt structuur in je leven. Door 

Amsterdamse baasjes aan (parttime) dierenoppassen te koppelen, maak je iedereen blij.

Doelgroep:
Amsterdammers, jonger dan 55 jaar, die eenzaamheid ervaren en iets met (huis)dieren 

hebben. 

Doel:
Eenzaamheid verkleinen/wegnemen door oppas te worden voor Amsterdammers met 

huisdieren.  

Wie:
Dit experiment werd uitgevoerd door de Regenboog Groep in samenwerking met o.a. 

OOPOEH en het project” ‘Blijf  van mijn dier’ van het IFAW. 

Hoe loopt het?
In korte tijd zijn via het pilotproject een aantal (eenzame) Amsterdammers via de huisdieren 

in contact gekomen met hun baasjes. Uiteindelijk zijn er zeven koppels gevormd, staan er 

voor 2018 al vijf  opgelijnd en blijven de aanmeldingen binnenstromen. Ook is er een hele 

mooie samenwerking opgestart met het project ‘Blijf  van mijn dier’ (IFAW).

Naast de ‘Dier&Vriend’ matches zoeken we naar (financiële) mogelijkheden voor een 

pilotproject om huisdieren op te vangen waarvan de baasjes tijdelijk in maatschappelijke 

opvang verblijven. Ten slotte kijken we of  er voor huisdieren, van bijvoorbeeld eigenaren 

in het Oranjehuis met code rood, een uitlaatsysteem opgezet kan worden. Dit zal worden 

verzorgd door Amsterdammers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Ideeën en 

uitdagingen te over dus! 
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‘Een klant die aangaf dat ze niemand heeft waar ze terechtkan,  

konden we warm doorverwijzen naar het maatjesproject van Humanitas.  

Dat begint veelbelovend!’  

‘De nieuwe locatie van de Sociale Kruidenier in Noord 
(de Ark) is verbouwd en het team van vrijwilligers is 
samengesteld. Op 30 november was de opening!’ 

De Sociale Kruidenier 
Jessie Verhave

Vaak gaan geldzorgen gepaard met problemen op andere 

gebieden zoals toenemende eenzaamheid. De Sociale 

Kruidenier is een ontmoetings- en activeringsplaats voor 

Amsterdammers die door armoede in een sociaal isolement 

zijn terechtgekomen.

Doelgroep:
Amsterdammers die onder de armoedegrens leven. 

Doel:
Amsterdammers met geldzorgen uit hun sociaal isolement 

halen. 

Wie:
Jessie Verhave

projectleider de Sociale Kruidenier
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Gehoord op de Dwarszitter:

“Ik ken mensen die een middag in tram 1 gaan 
zitten om onder de mensen te zijn.”

“Wij zijn al zeventig jaar vrienden, hebben allebei 
veertien jaar geleden onze vrouw verloren en zijn 
allebei ernstig ziek geweest. Nu vinden wij elke 
dag steun bij elkaar op dit bankje.” 

“Ik woon in de koopwoningen aan de Sloterplas en 
zie veel eenzaamheid in het verzorgingshuis bij ons 
in de buurt, wij zouden met de buurt vaker langs 
moeten gaan bij die oudjes.”

“In onze cultuur is het veel normaler dat wij voor 
elkaar zorgen, zo kook ik altijd te veel en breng 
dan ook eten naar mijn zieke buurvrouw. Als wij 
allemaal wat meer op onze buren zouden letten dan 
zou er veel minder eenzaamheid zijn.”

“Ik ben nooit eenzaam en ook nooit geweest. Ik 
denk dat mensen die dat wel zijn niet goed weten 
hoe ze contact moeten maken met andere mensen. 
Ik ga altijd gewoon naar buiten en klets met 
iedereen die ik tegenkom.”

Dwarszitter 
Floor Ziegler

De Dwarszitter is een bankje dat zo is gemaakt dat het 

haaks op een ander bankje of  muurtje staat. Hierdoor 

zitten twee mensen tegenover elkaar en kunnen zij 

elkaar aankijken en een gesprek voeren. De Dwarszitter 

brengt op die manier gesprekken tot stand en spoort 

eenzaamheid op. 

Doelgroep:
Eenzame Amsterdammers uit alle lagen en  

van jong tot oud.

Doel:
Mensen met elkaar verbinden door middel van 

vraagstellingen. 

Organisator/initiator:
Floor Ziegler en het Dwarszitter-team gaan een 

samenwerking aan met de studenten van Academie 

van de Stad en creatieven uit de broedplaatsen.

De Dwarszitter is ontworpen door de designers van 

Overtreders-W.

Wat zit u 
dwars of heeft 

u zorgen? 

Kent u 
mensen die 

eenzaam zijn? 

Heeft u een 
hobby? 

Wat mist u in 
de wijk?

Bent u wel 
eens eenzaam?  
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“Eenzaamheid is voor mij het totaal ontbreken 
aan intiem, warm menselijk contact.”

“Eenzaamheid heeft vele vormen 
aangenomen in mijn leven. Ik voel mij al 

jaren eenzaam en het lukt me nu eindelijk 
om hier een klein beetje uit te komen. 

Ik heb geen familie – die wonen ver 
weg – en geen vrienden. Ook 

buren ontmoet ik nauwelijks.” 

“Mijn leven is een lang verhaal 
van aaneengesloten nare 
gebeurtenissen. Ik heb jaren 
op straat geleefd. Ik sliep 
onder het afdak van een 
boot. Ik werkte wel, had geld 
en kon eten kopen. Maar ik 
vond geen huis. Ik woonde 

Van dag tot  dag
63

een tijd bij een oom die heel goed voor mij 
was. Ik heb hem jaren verzorgd. Ik had een 
relatie met een zeer gewelddadige man. Dat 
was een ellendige tijd; ik ben mijn baarmoeder 
kwijtgeraakt. Ik heb jicht en heb dit jaar mijn 
arm gebroken. Ik kon niets. 

Ik heb nu een eigen flatje met een balkon, 
waar ik geniet van de stilte. Ik zit hoog, dicht 
bij de lucht. Ik zie de maan. Regelmatig komt 
er een kraai bij mij langs, die lijkt mij te zien. 
Ik ben nooit meer blij, maar accepteer dat de 
situatie nu gewoon zo is. 

Dat ik hier vandaag ben is een overwinning. 
Het was spannend om onder de mensen te 
zijn en ‘De Dwarszitter’ is intiem. Er ontstaat 
een echt gesprek en het voelt vertrouwd.” 

Annemieke (42) is alleenstaand, middelbaar 
opgeleid, arbeidsongeschikt, woont in het 
centrum van Amsterdam en nam plaats op 
‘De Dwarszitter’ om een gesprek te voeren. 
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Nog 1 plaatje dan?

Van de Jantjes tot de Sirtaki
Om elkaar te ontmoeten, kiest elke 

deelnemer een plaatje uit dat iets 

voor hem/haar betekent. Er wordt met 

aandacht naar elkaar geluisterd en 

de meest uiteenlopende muziek komt 

voorbij. Er wordt verteld over de Jantjes, 

we wagen een eerste dansje wanneer 

de Sirtaki wordt aangevraagd en ja, we 

zingen en wiegen mee op ‘If  I let you go’ 

van Westlife. 

Muziek laat prachtige dingen 
gebeuren. Soms is het voor iedereen 
zichtbaar; geeft het iemand tranen 
of energie om op te staan uit z’n 
rolstoel, en soms is er voor het eerst 
sinds tijden een glimlach.

De Muzieksalon
Dieuwer Duijf

In De Muzieksalon hebben wij geleerd hoe muziek 

mensen kan raken en openen, waardoor het makkelijker 

wordt om contact te maken. De emotionele trigger 

of  herinnering die muziek losmaakt is, net als geur, 

voor iedereen onderdeel van een persoonlijk verhaal. 

We willen samen met ouderen een participatieve en 

praktische aanpak testen door te opereren vanuit 

het ‘oude’ dorpsgemeenschapsprincipe waarin 

verschillende partijen samen voor kwetsbare bewoners 

zorgen. 

Doelgroep:
De kwetsbare, alleenstaande en zelfstandig wonende 

65-plusser. Actieve burgers en het stadsdeel. 

Doel:
Het aanwakkeren en overdragen van ervaringen 

getriggerd door muziek. 
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“Eenzaamheid is als je helemaal alleen bent 
natuurlijk en dat je alles alleen moet doen.”

“Het is wel vreemd als je vroeger een groot 
gezin hebt gehad en nu alles alleen moet 
doen. De kinderen zijn allemaal het huis uit. 
Ik ben twee keer getrouwd geweest. Mijn 

ex-mannen zijn allang weer hertrouwd, 
maar ik ben nog steeds alleen. 

Ik voel me af  en toe wel eenzaam, ja. 
Maar altijd mensen om je heen is ook niks. 

Als je ergens heen gaat, heb je weer mensen 
die altijd commentaar op een ander hebben. 

Daar hou ik helemaal niet van. Nee, alleen is 
niet altijd erg.

67

Je moet er zelf  wat van maken. Je kijkt televisie. 
Je doet dit, je doet dat. Maar je bent wel altijd 
eenzaam, omdat je niemand hebt om mee te 
praten. Dan ga je tegen de muur praten, die luistert 
wel naar me. Maar als je er niks aan doet, wordt het 
ook niks. Je moet er zelf  wat aan doen, anders zit 
je alsmaar thuis. 

Ik ben verslaafd aan muziek. Dan ga ik af  en toe 
dansen, op mijn manier. Beetje mal doen. Wat 
moet je anders doen? Zeker een beetje chagrijnig 
rondlopen? Ik vind De Muzieksalon gezellig. Je zit 
tussen de mensen, kunt een beetje praten. Gewoon 
effe leuk doen met z’n allen.” 

Annie (76), is gescheiden, hoger-opgeleid, 
gepensioneerd, woont in Amsterdam Noord en 
bezoekt De Muzieksalon. 

Hoe val ik op bij De Muzieksalon?



Mevrouw G.

Het relaas van Remco

Het is geen werk hoor, het is leven Baruch zingt

Een portret van mevrouw Prenen

Hier besta ik 
Tabo Goudswaard (beeldend kunstenaar/ conceptueel kunstenaar)

Iedereen herkent existentiële gevoelens van kwetsbaarheid, sterfelijkheid, het 

zoeken naar zingeving. Toch hebben we het niet vaak over dit type emoties en 

vermijden we deze onderwerpen maar al te vaak. ‘Hier besta ik’ is een dienst 

van kunstenaars die juist deze thema’s bespreekbaar maakt en er gestalte aan 

geeft door een portret te maken van een eenzaam persoon. De kunstenaars 

gaan individueel gedurende een afgebakende tijd een verbinding aan met een 

zorgvuldig geselecteerd eenzaam persoon. Tijdens de samenwerkingsperiode 

luisteren ze naar elkaar en bespreken ze elkaars opvattingen. Op basis van 

gelijkwaardigheid en de uitwisseling maakt de kunstenaar een kunstwerk met 

een blijvend, monumentaal karakter.

Doelgroep:
Eenzame Amsterdammers en kunstenaars die heel zorgvuldig aan elkaar 

gekoppeld worden. 

Doel:
Het versterken van het gevoel van eigenwaarde van de geportretteerde. Het 

makkelijker bespreekbaar maken van existentiële gevoelens door ze op een 

positieve manier (als inspiratiebron) te laten functioneren in het kunstdomein.

Periode:
Vanaf  september t/m december 2017

Organisator/initiator:
Dit experiment vindt plaats onder leiding van Tabo Goudswaard, intendant 

Kunst Aanpak Eenzaamheid, met medewerking van Hester van Hasselt 

(schrijver), Bianca Sistermans (fotograaf), Silvia Russel (beeldend kunstenaar), 

Doménique Himmelsbach de Vries (social designer) en Anne Jacobse 

(Medewerker Participatie & Activering project Welzijn op recept /De Pijp van 

Combiwell).

Ik zie u echt, ik zie dat u bestaat, hier en nu.
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Mijn ontmoeting met mevrouw G. 
Silvia Russel

Mevrouw G., 92 jaar, woont veertig jaar in haar huis op de begane grond in de 

Rivierenbuurt. Ik ben als kunstenaar zeven keer bij haar op bezoek geweest. 

Mevrouw G. heeft tijdens die ontmoetingen veel gepraat. We maakten er een 

gewoonte van om samen soep te eten, die ik voor haar meenam. Ook hebben 

we samen getekend. Op basis van de ontmoetingen maakte ik op mijn atelier 

tekeningen die ik de keer daarop samen met haar in haar huis ophing.

Afgelopen keer zaten we 
samen in de keuken en heb 
ik met mevrouw G. getekend. 
Eenvoudig lijnenspel met 
stift. Om de beurt zetten we 
een lijn. Een hele opgave om 
weer te tekenen.
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mevrouw G nooit naar 

buiten gaat omdat 

ze voortdurend pijn 

heeft.

deze professionals werken 
vanuit de opdracht dat zij 
mevrouw G. iets moeten 
laten doen.

de zorgcoördinator na een eerste contact niet meer 

van zich heeft laten horen om een mogelijk vervolg te 

organiseren.

zij regelmatig aangaf  
dat zij graag met een 
levenspartner zou willen 
zijn waarmee ze de taken 
kon verdelen.

zij in november een vrijwel 
lege ijskast heeft met 
daarin een half  opgegeten 
smeerworstje met een 
houdbaarheidsdatum in mei.zij zelf  de badkamerlamp, een 

eetbordje, de deurbel met 

plakband heeft gerepareerd
zij de wens heeft om contact met 
buren te hebben waar zij dingen mee 
zou kunnen delen.

omdat zij dement is vaak 

‘s middags niet kan 

navertellen wie er  

‘s ochtends langs is 

geweest.

zij tijdens de eerste ontmoetingen heel erg 

lange teennagels heeft.

haar enige contact 
met de buitenwereld 
het bezoek is van 
zorgprofessionals of  
vrijwilligers.

ik hoor dat er vrijwel niemand in haar leven is geweest die haar liefde heeft gegeven.

zij ondervoed is en dat haar aanvullende voeding onaangeroerd blijft omdat zij niet de regelmaat kan opbrengen om dit tot zich te nemen.

ze zegt dat ze het jammer vindt dat haar contacten altijd weer andere dingen gaan doen en zo uit haar leven verdwijnen. 

zij een groot deel van de dag op bed ligt.

Voor mij speelt het thema 
perspectiefwisseling in onze 
ontmoetingen een grote rol. 
Bij haar omdat dementie 
haar leven in stukjes opdeelt 
en de verbinding vaak 
ontbreekt. Bij mij omdat er 
steeds hulpverleners binnen-
lopen die zich inzetten voor 
een specifiek onderdeel in 
haar leven.

Waarin heb ik haar 
eenzaamheid ervaren?

Dat...
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Flarden uit een gesprek:

Remco: ‘Ik ben ook niet ziek’. 

Bianca: ‘Nee inderdaad. Je hebt gewoon iets. 

Noem je dat een handicap’? 

Remco: ‘Ik ben zo niet geboren’. 

Bianca: ‘Nee inderdaad, je hebt een dwarslaesie’. 

Remco: ‘Ja, ik heb een dwarslaesie en verder 

blijf je toch gewoon jezelf. De rolstoel zijn je 

benen geworden en verder zit alles in je hoofd’. 

Bianca: ‘Ja inderdaad. Bij iedereen zit alles in 

zijn hoofd’.

Het relaas van Remco
Bianca Sistermans

Grote wens
Tijdens de allereerste ontmoeting met Remco vertelt hij over zijn 

brommerongeluk van 23 jaar geleden, de ziekenhuisopname, de 

operaties, de revalidatie en zijn boosheid in het eerste jaar met 

zijn dwarslaesie. Hij zegt ook: “Gelukkig heb ik altijd wel zin gehad 

in het leven. Je moet toch positief  blijven, anders red je het niet.” 

Richting het einde van het gesprek vertelt hij dat hij nog een grote 

wens koestert. Een wens die misschien in vervulling gaat. Remco 

heeft morgen namelijk het intakegesprek bij het VU om te starten 

met een transgendertraject.

‘Je bent aan de goden overgeleverd’
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14 november
De deur van Remco opent automatisch. Ik treed een lange gang binnen en 

ook de deur aan het einde van deze gang zoemt vanzelf  open. Opeens sta ik 

midden in een lege woonkamer. Ik roep een aantal malen zijn naam en hoor 

hem uiteindelijk vanuit zijn slaapkamer. Eenmaal binnen vraag ik of  ik een stoel 

mag pakken uit zijn woonkamer en schuif  aan bij zijn bed. Remco vertelt bijna 

twee en een half  uur over zijn leven waarbij ik mijzelf  herhaaldelijk hoor vragen: 

“Is het niet te zwaar voor je al dat praten?” Ik heb geen idee. 

28 november
Ik ben er weer, nu met het idee om foto’s te maken. Hoe en wat weet ik nog 

niet precies; hiervan is ook Remco op de hoogte. Het licht in zijn kamer is erg 

mooi. Ik maak een aantal portretten van hem in zijn bed, maar voel meteen de 

behoefte opkomen om ander werk te maken, werk waarbij je Remco juist niet 

ziet en daardoor hopelijk juist des te meer, iets met het tere van zijn huid als 

uitgangspunt. Ik vraag hem of  ik de dag erna mag terugkomen om eventueel 

stillevens te maken? “Ja hoor, ik heb zeeën van tijd!”

29 november
Ergens is het heel gezellig, ik lig half  onderuit naast het zacht zoemende bed 

– Remco ligt op lucht – te fotograferen. Terwijl Remco zich een meter hoger 

bevindt en ondertussen op zijn computer bezig is. Hij heeft een reflecterend 

stipje op zijn bril waarmee hij de muis kan bedienen. Zo nu en dan kletsen we 

een beetje heen er weer, pak ik iets van een plank of  uit een kast en vertelt 

Remco het verhaal van ‘De Wieldop & Johan Cruijff’. Tussendoor piept Remco 

– al blazend door een pijpje dat bij zijn hoofd aan de muur bevestigd is – de 

hulp op. De hulp geeft hem een kop thee.

6 december
Terwijl ik Remco mijn eerste foto’s laat zien, vertel ik dat ik mij wil concentreren 

op een tactiel niveau dat voortkomt uit de kwetsbaarheid van zijn huid, de 

doorligplekken, de gevoeligheid die door de jaren heen is ontstaan. De 

ingegroeide haar die een wondje veroorzaakt waardoor Remco nu alweer 

bijna een jaar in bed ligt. Een ander onderwerp van mijn foto’s is de hele 

‘machinerie’ die over die kwetsbaarheid wordt gelegd om hem te behandelen 

en te verzorgen. Het is een wereld van objecten en spullen: braces, 

steunkousen, medicijnen, een bed op lucht en ga zo maar door.

‘Ik heb zeeën van tijd’ ‘Ik dacht het niet!’
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Het is geen werk 
hoor, het is leven!
Pieter Kusters

Birgit is mijn EENZAME, een vrouw 

van mijn leeftijd, met een zeer 

heftige geschiedenis, drugsgebruik, 

gevangenisstraf  en veel lichamelijke 

problemen (en ook familieproblemen). 

Ze is goed gebekt en vertelt me veel, 

heel veel. Birgit is blij met mijn aandacht 

en mijn aandacht is vooral beeldend. Ik 

ben begonnen met een simpel portret 

van haar in aquarel en ook wat werkjes 

van haar katten (4) waarvan één het niet 

meer lang zal maken.

Handen
Bij onze eerste kennismaking in haar huis vielen me haar handen 

op. Ik vond dat ze mooie handen heeft en zij is er ook trots op: 

een goede start en ik heb er ook een werk over gemaakt. We 

spreken af op vrijdagmiddagen in mijn atelier. Ze komt dan met 

haar scootmobiel. Ze vindt het veel prettiger om naar mij toe te 

komen dan andersom, omdat ze dan een reden heeft om haar huis 

uit te gaan.

Been
Bij mij heeft ze een ontwerp voor een keramisch tegeltableau 

gemaakt dat ik heb uitgevoerd en ik heb een houten verhoging 

gemaakt voor haar voet voor in de douche. Haar ene been is 7 

centimeter korter dan het andere en daarom moet ze op een stoel 

zitten als ze aan het douchen is. Haar beschrijvingen van hoe dat 

gaat (op die stoel) zijn hilarisch en laten me blozen, dus ik hoop 

dat mijn verhoging gaat helpen en ze weer kan staan onder het 

warme water.

Eenzaam
Birgit beschreef me wat het beeld van eenzaamheid voor haar 

was: zij op de bank met haar vier oude katten die vanaf de 

bank naar buiten door het raam staren. Van dit beeld heb ik een 

eenvoudige kleine aquarel gemaakt. Ook schilder ik zo af en toe 

haar portret vanuit mijn geheugen (soms heb ik haar te pakken 

volgens haar).

Wordt vervolgd
In dit project heb ik een rol gekregen die ik niet verwacht had 

en ook een rol die ik niet zomaar kan afbreken. Misschien is dat 

ook wel de geheime bedoeling van dit project. Ik zie haar dus 

weer binnenkort.  

Pieter Kusters
kunstenaar
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Baruch zingt
Hester van Hasselt

Sinds half  november bezoek ik Baruch. Hij is 85 jaar oud en werd 

geboren in Roemenië, in een groot Joods gezin. Als kind zat hij 

in een kamp en was hij lange tijd gescheiden van zijn familie. Op 

zijn veertiende kwam hij alleen in Israël aan. Zijn herinneringen 

aan die tijd schreef  hij op in twaalf  verhalen, die hij mij tijdens onze eerste 

ontmoeting overhandigde. Ik ben begonnen met het redigeren van deze verhalen. 

Als we elkaar zien, praten we ook over het leven dat hij leidde tussen 1946 en nu.

Echt samen
Vanmiddag was ik voor de vierde keer bij Baruch. Ik had het gevoel dat we 

voor het eerst echt samen waren. Misschien kwam het door het smerige weer, 

waardoor het om kwart over vier al bijna donker was. Zowel de huishoudelijke hulp 

als de fysiotherapeut had vandaag afgezegd, en Baruch was even bang dat ik 

ook niet zou komen. Hij had niet zo’n goede dag, zei hij. Door de kou had hij last 

van zijn pacemaker. Ik had zelf  ook niet zo’n vrolijke dag: ik vermeld dit omdat ik 

denk dat dit bijdroeg aan deze ontmoeting.

‘Ik laat mij niet verkwijlen’
Baruch heeft al eerder verteld dat hij allerlei kwalen heeft – maar dat hij daar niet 

over praat – zoals al die oudjes met wie hij een telefooncirkel heeft. ‘s Ochtends 

om negen uur bellen ze elkaar op om te 

checken of  iedereen nog in leven is, en 

kletsen ze wat. Meestal hoort hij dan hun 

lichamelijke ongemakken aan. Hij laat 

zich niet vereenzamen, hij gaat er nog 

op uit. Of  zoals hij dat met zijn Jiddische 

accent zegt: “Ik ben een vechter, ik laat 

mij niet verkwijlen”.

Such is life
Ik besloot eens naar zijn kwalen te 

vragen, omdat ik wilde weten hoe hij 

zich werkelijk voelt. Toen hij antwoord 

gaf, keek hij naar de grond. Ik zag hem 

zwaar en somber worden. Toen keek 

hij met een glimlach op en zei: ‘Such is 

life. Je moet het nemen zoals het is. Ik 

mag blij zijn dat ik op mijn leeftijd nog 

zo mobiel ben, andere mensen hebben 

het veel erger.’ In één keer begreep ik 

waarom ik hem tot nu toe zo moeilijk 

te peilen vond. Die glimlach en een 

zekere ironie, die heeft hij mij de hele 

tijd laten zien.

Joods restaurant
Het gesprek kwam op een periode uit 

zijn leven waarin hij een eigen zaak 

had, een Joods restaurant in Bussum, 

dat hij uiteindelijk met fors verlies heeft 

moeten verkopen. Tegelijkertijd lag hij 

in scheiding. Hij kwam terecht in een 

klein huisje aan de rand van het dorp 

waar hij depressief  werd en een jaar 

lang niet naar buiten kwam. Zijn zoon 

uit Israël kwam op bezoek en stuurde 

hem terug naar Amsterdam. Vanaf  dat 

moment is Baruch gaan zingen in een 

Joods bandje en trad hij jarenlang met 

een pianiste op.

 
 

Liederen over zijn leven
We hebben een cd van hem en de 

pianiste opgezet. Het waren allemaal 

Jiddische liederen die hij uit volle borst 

zong. Baruch begon met zichzelf  mee 

te zingen (met gebroken stem). Ik 

vroeg hem of  hij zijn bril wilde afzetten. 

Hij heeft een bril met donker glas 

waardoor ik zijn ogen niet kan zien. Ik 

zat heel dichtbij, samen aan een kleine 

tafel, en het was zo mooi om hem te 

zien lachen en hem in flarden te horen 

meezingen. Hij vertaalde ter plekke 

de liederen die hij zong en ze waren 

allemaal aangrijpend, omdat ze stuk 

voor stuk over zijn leven leken te gaan.

We hebben de hele cd afgeluisterd en 

nog lang gesproken. 

Hester van Hasselt, interviewer en 

schrijver. Samen met Anne van Delft 

leidt ze de Werkplaats Levensverhalen. 

Met fotograaf  Bianca Sistermans 

maakte zij onlangs het boek 

Hier besta ik - In eenzaamheid 

gestorven, over de eenzame uitvaart.

Toen ik wegging kuste ik hem voor 
het eerst. Hij zei: ik kus nooit zo 
snel iemand (ik ook niet). Ik zei: ik 
overviel je. Hij zei: nee, ik wilde het.

‘Ik ben een vechter, ik laat mij niet verkwijlen.’
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Het oude, kinderloze echtpaar Grigorescu
Door Baruch Kojocaru | geredigeerd door Hester van Hasselt

We waren al dagenlang onderweg: ruim vijfhonderd vrouwen, oude mannen en jongens onder de 14 jaar. 
Het was koud, er lag een dik pak sneeuw en zo liepen we, in een rij, als een eindeloze slang. 

Het begon allemaal een paar dagen eerder, misschien weken, toen soldaten met geweren ons huis 
binnenvielen en mijn vader en mijn vier oudere broers meenamen. We wisten niet waar ze waren en 
ook niet of ze allemaal nog leefden. Men zei dat ze naar een werkkamp waren gebracht. Hetzelfde 
gebeurde in alle joodse huizen in ons stadje. 

Een aantal dagen na het wegvoeren van mijn vader en mijn broers kwam er een melder in onze 
straat. In die tijd hadden we nog geen radio, een krant was te duur en vele mensen waren analfabeet. 
Als de overheid wat te melden had, stuurden ze een man met een trommel. Hij ging van straat 
tot straat en trommelde de mensen bij elkaar. Dan las hij het nieuws aan iedereen voor. Wij, de 
kinderen, maakten van zijn komst altijd een spel, we liepen achter hem aan, straat in straat uit, en 
deden hem net zo lang na totdat we het nieuws uit ons hoofd kenden (en we uiteindelijk doodmoe op 
de grond vielen).

Op een dag kwam er een melder met zijn grote trommel in ons straatje, hij trommelde ‘tam tam 
tarra tam tam tam’. Een paar keer achter elkaar totdat alle mensen uit hun huizen kwamen en zich 
om hem heen schaarden. Toen de hele straat vol mensen stond, nam hij een groot blad papier en las 
voor: ‘Alle joden uit deze straat moeten zich morgenvroeg om tien uur verzamelen op het kerkplein. 
U mag niet meer meenemen dan een fles water en een bundel van 2 kilogram per persoon. Het huis 
moet schoon achtergelaten worden en goed afgesloten zijn.’

Die avond begon moeder voor elk kind een bundel te maken. Ze stopte er eten en wat warme kleren 
in. We waren op dat moment nog met zes kinderen, vier oudere zusters, mijn twee jaar oudere broer 
en ik. Ik was een aantal maanden daarvoor 7 jaar geworden, mijn broer was negen en mijn zusters 
waren tussen de elf en de zeventien. 

De volgende ochtend begonnen we al vroeg aan onze wandeling naar het kerkplein, mijn moeder 
voorop, achter haar mijn zusters en tot slot mijn broer, met mij aan de hand. ‘Goed vasthouden’, had 
mijn moeder tegen hem gezegd, ‘Baruch is nog klein en als je zijn hand loslaat, raken we hem kwijt.’ 
Zo liepen we door de ons zo bekende straten van ons kleine stadje, niet wetend of het misschien wel 
voor het laatst was. 

Vóór tien uur kwamen we op het kerkplein aan. Daar troffen we een massa mensen aan, mannen, 
vrouwen met huilende kinderen, allemaal op de grond. Er lag een dode vrouw, haar lichaam zat vol 
bloed. Soldaten hielden hun geweren op ons gericht. Moeder, die nooit de moed verloor, keek naar 

ons om en riep: ‘Achter mij aan, kinderen, hierheen’. We liepen naar een hoek van het plein, waar nog 
een plek vrij was en ploften daar neer op de grond. Uren gingen voorbij, we zaten dicht tegen elkaar 
aangedrukt om warm te blijven. Tegen de avond maakte moeder de bundels open om ons wat eten te 
geven. Daarna vielen we in slaap. 

Het was nog donker toen we geschreeuw hoorden: ‘Opstaan, allemaal opstaan, in de rij, allemaal in de 
rij!’ Zo vormde zich een rij van ruim duizend mensen. Het bevel klonk: Lopen! Allemaal lopen! 
En zo begonnen we te lopen, ergens in de rij liepen mijn moeder, mijn zusters en mijn broer met mij aan de hand. 
‘Goed vasthouden’, herhaalde moeder een paar keer, ‘hij zal niet verloren gaan’. 

Ik weet niet meer wat er precies gebeurd is, maar na lange tijd raakten mijn hand en de hand van 
mijn broer waarschijnlijk verstijfd van de kou, hij liet mij los zonder dat te voelen en ik viel in de 
sneeuw, bewusteloos. De lange rij liep door zonder acht op mij te slaan.

Ik werd pas de volgende middag wakker, in een warm bed. Boven mijn hoofd zag ik twee oude 
mensen. De oude vrouw had een bord met warme soep in haar hand. Met een lepel probeerde ze wat 
soep in mijn mond te stoppen. Ik begon te schreeuwen: ‘Waar ben ik, waar is mijn moeder, waar zijn mijn 
broer en zusters?’ De man legde rustig zijn hand op mijn mond en fluisterde: ‘Stil, rustig, je bent hier 
veilig. We zullen je niet verraden.’ Pas toen ik rustig werd legde hij uit: ‘Ik heb je vanochtend vroeg 
gevonden toen ik naar mijn werk ging. Je lag bedekt met sneeuw en was half bevroren. Ik kon je daar 
niet laten liggen en heb je naar ons huis gebracht. We hebben de hele nacht gehoord hoe jullie door de 
straten liepen, maar je mag hier blijven, we zullen je niet verraden.’

Ik viel in slaap en toen ik wakker werd vertelde hij verder. ‘Kijk’, zei hij, ‘we hebben geen 
kinderen, je kunt hier blijven tot je ouders terugkomen. Maar het is wel gevaarlijk. Alle buren 
weten dat we kinderloos zijn en zodra ze jou zien zal een van hen je verraden. Je mag nooit naar 
buiten gaan. Hij sloeg een kruis en fluisterde: ‘En God zal ons allemaal bewaren.’ 

Toen ik uit mijn warme bed kwam legde hij uit: ‘Je weet dat wat we doen gevaarlijk is, niet alleen 
voor jou maar ook voor ons. Af en toe komen er hier mensen op bezoek. We moeten iets afspreken. 
Als mijn vrouw of ik een kruis slaan, moet je je verstoppen.’ Hij liet me zien waar: onder de houten 
trap die naar de slaapkamer leidde was een driehoekige deur met daarachter een hok met lege 
flessen, een bezem, blikken en emmers. ‘Als wij een kruis slaan, kruip je snel daarin en sluit je de 
deur van binnen af.’ 

In de maanden dat ik daar verbleef, kwamen er af en toe mensen op bezoek. Ik verstopte me 
urenlang in de driehoekige kooi tot de oude man klopte en zei: ‘Kom eruit kind, alles is weer goed.’ 
Maar op een dag klopte hij op het raam en sloeg een kruis, ik schoot snel mijn kooi in en deed 
de deur goed op slot. Ik hoorde geschreeuw in het Duits, het kapotslaan van glas, harde laarzen op 
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de trap, naar boven en weer naar beneden, ik hield mijn adem in met alle kracht, opeens was het 
stil. Zonder het zelf te weten begon ik te huilen. Er klonk een harde klap, het deurtje werd 
opengetrokken en ik werd naar buiten gesleept. 

Op straat stonden twee wagens met paarden ervoor.  Ze gooiden me in een van de wagens, daarna werden 
de twee oude mensen naar buiten gesleept en in de andere wagen gegooid. Met de wagen brachten ze 
me naar het station. Daar stond een trein met veewagons. Ik werd bij mijn arm gepakt en naar een van de 
wagons gesleept, de schuifdeur ging open en ik werd naar binnen gegooid. De deur ging dicht. 

De wagon was al volgepropt met mensen, mannen, vrouwen en huilende kinderen, we stonden op elkaar 
gedrukt zoals sardienen in een blik. Er was geen raam, geen zuchtje verse lucht. Na een lange fluit begon 
de wagon te rijden.

Zo reden we twee dagen op elkaar gedrukt, ook als iemand bewusteloos viel bleef hij tussen de 
anderen ingeklemd staan. Mensen begonnen in hun broek te plassen en te poepen, de stank was 
verschrikkelijk. We klopten als gekken op de muren maar er was niemand die luisterde naar ons 
gehuil en geschreeuw.
Na een lange reis van uren of dagen, dat weet ik niet meer, ik was ook enkele uren bewusteloos, 
stopte de trein opeens en gingen de schuifdeuren open. Ach wat heerlijk, wat verse lucht. We kropen 
uit de wagons en kregen een bevel: ‘In de rij, allemaal in de rij, en lopen.’ In de wagons lieten we al 
tientallen dode mannen, vrouwen en kinderen achter. 

Ik liep in een rij achter al die mensen, ik huilde van honger en van pijn in heel mijn lijf, en zo kwam 
ik aan in het werkkamp TRANSNISTRIA. Ik was nog geen 8 jaar oud. 

Gunter 
Door Baruch Kojocaru | geredigeerd door Hester van Hasselt

Gunter was een van de twee soldaten die ons groepje van acht jongens naar een werkplek buiten het 
kamp bracht. We moesten ongeveer 500 meter lopen, daar stonden al een paar vrachtwagens geladen 
met tonnen asfalt klaar. Het was onze taak om met zijn tweeën de tonnen asfalt met een kruiwagen 
zo’n 500 meter verderop te brengen, naar een groep uitgehongerde mannen die de straat bewerkten. 
Elke ton woog zeker 60 of 70 kilo.

De eerste dag ging alles goed, om twaalf uur begeleidden de twee soldaten ons weer naar het kamp 
voor ons middageten. We stonden in de rij met een tinnen bord in de hand en als je bij de grote pan 
was kreeg je een schep lauw, bruin water. Als je geluk had zaten er ook een of twee bonen in de 
soep. Dat alles duurde niet langer dan een uur. Precies om één uur gingen we weer, begeleid door de 
soldaten, terug naar ons werk. 

De tweede of derde dag ging het mis. Mijn ton asfalt viel van de kruiwagen en barstte, al het asfalt 
lag op de grond. Ik werd door een soldaat gepakt en aan een boom vastgebonden. Met de achterkant 
van een geweer werd ik geslagen, ik viel flauw van de pijn. Maar toen ik wakker werd, stond 
Gunter met wat water voor me, ik zag twee grote tranen in zijn ogen. Door de klappen op mijn rug 
is er bij mij een rib gebroken, waarvan ik nu, zeventig jaar later, nog altijd last heb.

Met pijn stond ik de volgende ochtend zo recht als ik kon bij het appel om naar mijn werk te gaan. 
We mochten ons wel ziek melden, maar dat betekende geen rantsoen. Het motto was: wie niet werkt 
hoeft ook niet te eten. Toen gebeurde er een wonder: Gunter kwam naar me toe en zei: ’Je gaat 
vanaf vandaag in de keuken werken.’ 

Wat een geluk. De keuken stond bekend als de beste werkplek; het was binnen en in de keuken viel 
altijd wel wat te pikken om de honger te stillen. En zo werden we die ochtend, met acht jongens 
en meisjes, door twee soldaten naar de keuken begeleid. 

De twee aardappelen
Door Baruch Kojocaru | geredigeerd door Hester van Hasselt

Ik werkte al een paar maanden in de keuken. Dat leven was een routine geworden: ’s Morgens 
begeleidden twee soldaten mij samen met andere kinderen naar de keuken. Om zeven uur brachten 
ze ons terug naar de barak. Mijn buik was vol en soms begon ik tijdens het werk te zingen, 
Jiddische liedjes die ik van mijn moeder had geleerd. 

Nog voor de evacuatie had ik van mijn oudere broer ook Al Jolson leren imiteren. Al Jolson was in die 
tijd een populaire Amerikaans-joodse zanger. Ik kon hem leuk imiteren, de Duitsers vroegen me om 
dat te doen. Ze namen mij soms mee naar hun barak buiten het kamp, daar hielden ze feesten met 
veel drank en eten. Boven op een tafel midden in de barak zong ik Al Jolson.

Swanee, how I love you, how I love you, My dear old Swanee

Daarna kreeg ik een stuk brood en een appel en soms zelfs een stuk Duitse ham. Dat was niet 
koosjer, maar ik vrat het toch snel op. Na het zingen brachten ze mij terug naar mijn barak, soms kon 
ik zelfs wat eten meebrengen voor mijn moeder en mijn broer en zusters. 

De maanden gingen voorbij, ik was al ruim een jaar in het kamp en bijna 10 jaar oud toen er een 
tweede wonder gebeurde. Tijdens het schillen van de aardappelen, in de keuken, verzon ik een plan. 
Ik verstopte iedere dag een aardappel in mijn onderbroek en bracht die naar mijn moeder, voor haar 
en de rest van de familie. We werden nooit gecontroleerd. Mijn moeder was blij maar ook bang, ze 
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zei: ‘Jongen pas op, straks word je gepakt en dat wordt je einde.’ ‘Ach mamma, zei ik, ‘niet bang 
zijn, het gaat allemaal uitstekend’, en omdat het uitstekend ging, werd ik overmoedig en al snel 
stopte ik twee aardappelen in mijn onderbroek. Dat ging goed tot op een dag twee nieuwe Duitse 
soldaten ons terug kwamen begeleiden van de keuken naar onze barakken, dat beviel me helemaal niet, 
maar ik had al twee aardappelen in mijn onderbroek en kon niets meer doen dan afwachten. Een van 
de twee nam plaats op een stoel voor de deur en riep: ‘Controle, allemaal in de rij staan’. Ieder van 
ons moest voor hem komen staan en zich uitkleden, met een stokje betastte hij ons lichaam. Ik dacht: 
hemel zij genade, wat moet ik nu? Ik ging als laatste in de rij staan in de hoop dat er, voordat ik 
aan de beurt was, een wonder zou gebeuren. 

Maar er gebeurde geen wonder, en zo kwam ik voor hem te staan. Met een glimlach op zijn gezicht keek 
hij hoe ik me uitkleedde, ik bleef voor hem staan in mijn onderbroek, met mijn uitgemergelde, kleine lijf. 
Zijn gezicht zal ik nooit van mijn leven vergeten, hij keek niet naar mij, alleen naar mijn geslachtsdeel. Met 
zijn stokje trok hij mijn onderbroek naar beneden en er vielen twee aardappels op de grond. 

‘Zo, we hebben hier een dief. Je steelt van het Duitse leger.’

Ik begon te huilen: ‘Sorry, het is de eerste keer. Ik dacht aan mijn moeder, ze heeft altijd zo’n 
honger.’ Opeens vroeg hij: ‘Ben jij niet de jongen die zo mooi kan zingen?’ En ik schudde met mijn 
hoofd ja. 

Na lang nadenken zei hij: ‘Goed, je zult nu voor mij zingen en als het me bevalt heb je betaald voor 
de aardappelen.’ Ik dacht: ik ben gered, zingen kan ik altijd. En zo stond ik in mijn blootje voor hem, 
ik opende mijn mond en: ‘Hh, Hh, Hhh…’ er kwam geen piep uit mijn keel, ik stikte bijna, maar niets 
kwam uit mijn keel. Die zat dicht.

Zijn hoofd werd rood als een tomaat en met zijn stokje sloeg hij enkele keren op mijn lijf. Hij riep: 
‘Weg met hem!’ De andere soldaat pakte me vast en sleepte me door het donker naar een barak en 
gooide me erin. Binnen was het pikdonker en ik huilde: ‘Ik wil naar mijn moeder, ik heb niets gedaan, 
ik wil naar mijn moeder’ en ik hoorde een stem: ‘Hou je kop, we willen slapen’ en ik bleef huilen tot 
een man me bij de hand nam en me naast zich op de grond trok en me bedekte met zijn deken en 
fluisterde: ‘Rustig jongen, rustig, morgenvroeg ga je naar je moeder.’ En zo viel ik in slaap.

Het was nog donker toen we met klappen van geweren en stokken uit de barak werden gedreven 
en naar de weg werden gebracht. Voorop liep een soldaat met een geweer, daarachter acht mannen, 
de laatste man was de man waar ik naast had geslapen, hij hield mijn hand vast. Achter ons liep een 
soldaat met zijn geweer op ons gericht. Huilend keek ik om, deze soldaat was Gunter, we liepen en 
ik huilde: ‘Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar mijn moeder’ en opeens hoor ik zachtjes zijn stem: 

‘Jongen, kannst du laufen, lauf naar je barak.’ Ik geloofde mijn oren niet, maar hij herhaalde: ‘Lauf snel, 
ik zie je niet, ik zal niet schiessen, lauf snel.’ Ik begon te rennen, ik denk dat ik vloog tot ik aankwam 
in onze barak. Wat was mijn moeder blij, ze dacht dat ze me nooit meer levend terug zou zien.

Na enkele minuten hoorden we schieten, al de acht mannen werden geëxecuteerd, tot nu toe weet ik 
niet waarom, behalve omdat ze joden waren. 

Ik zal een lang verhaal kort maken; twee jaar later werd ik het kamp uit gesmokkeld, samen 
met nog vijfhonderd kinderen. Na een reis van bijna een jaar belandden we in een Engels 
vluchtelingenkamp op Cyprus, bijna twee jaar later kwam ik aan in Israël. 

Ik was 34 jaar oud, gescheiden en vader van twee zoons, toen ik besloot om op zoek te gaan naar 
de drie mensen wie ik mijn leven schuldig ben; het oude echtpaar Grigorescu en de Duitse soldaat 
Gunter. Ik vloog naar Roemenië, naar mijn geboortestad en ging naar ons huis dat niet meer bestond. 
De volgende dag ging ik op zoek naar het huis van de twee oude mensen die mij uit de sneeuw 
hadden gered, en bij wie ik woonde tot ik door de Duitsers werd opgepakt. 

Een onbekende vrouw deed de deur open en ik vroeg naar de familie Grigorescu. Het gezicht van de 
vrouw werd krijtwit. Toen vertelde ze dat de twee oude Grigorescu’s in de oorlog door de Duitsers 
dood waren geschoten. Het echtpaar had een Joods jongetje verborgen, en was verraden door de 
kruidenier. Die had gemerkt dat ze meer kochten dan normaal en had de Duitsers op ze afgestuurd. 

Zo zien jullie. Twee mensen hebben met hun leven betaald, zodat ik zou blijven leven.

Over Gunter wist ik dat hij uit Hamburg kwam. Zijn achternaam was Gesterfeld. Dus vloog ik naar 
Hamburg. In het gemeentehuis van Hamburg vroeg ik het adres van Gesterfeld op en ging daarheen. 
Met het adres in mijn hand belde ik aan, een oude vrouw deed de deur open en vroeg ‘Ja, bitte’. In 
mijn gebroken Duits vroeg ik naar Gunter Gesterfeld. Ze werd lijkbleek (dat beeld kende ik al). 
‘Kommen Sie doch in’, zei de oude vrouw. Toen ik naar binnen ging stond mijn hart stil. In de kamer 
op de schoorsteen stond een foto van een blonde jongen, in een zwarte lijst. Dat was mijn reddende 
engel. De vrouw stelde me voor aan een oude man die in een rolstoel zat. Ik was zo verslagen dat ik 
geen woord uit kon brengen. Ze reikte me een glas water aan en vroeg me wie ik was en waarom 
ik naar Gunter vroeg. Ik vertelde het hele verhaal over de twee aardappelen en hoe hij me van de 
dood had gered. De twee begonnen te huilen en de vrouw zei: ‘Ja, hij was te goed voor de oorlog, als 
straf hebben ze hem naar het Russische front gestuurd en daar trof hem de dood.’

Zo zien jullie. Drie goede mensen hebben hun leven geofferd zodat ik in leven zou blijven. Mijn hele 
leven heb ik me afgevraagd: waarom ik.
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Een portret van 
mevrouw Prenen
Doménique Himmelsbach de Vries
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Zina bereikt de meest geïsoleerde bewoners van Slotermeer/Geuzenveld door een 

samenwerking met plaatselijke huisartsen. Wij vroegen huisarts Frederieke Pijbes waarom 

zij regelmatig mensen aanraadt deze lichaamsgerichte training te gaan volgen.

Update!
Gesterkt door de stijgende eenzaamheidsproblematiek slaan we de handen ineen met 

mannencentrum Daadkracht en bieden wij nu ook de ‘Ik Ontmoet Mij’ training voor mannen 

in Amsterdam Nieuw-West aan! Een mooie aanvulling, juist omdat mannelijke migranten 

zich vaak nog meer dan vrouwen in een isolement bevinden.

Ik Ontmoet Mij
Denise Harlemans, Myriam Sahraoui en Elly Ludenhoff

Een bijdrage leveren aan het verminderen van de 

eenzaamheidsproblematiek bij (vrouwelijke) migranten in Nieuw-West 

door middel van de lichaamsgerichte trainingen van Ik Ontmoet Mij. 

De empowermenttrainingen zijn ontwikkeld door Jale Simsek 

(psychotherapeute) en Myriam Sahraoui als ervaringsdeskundige voor 

migrantenvrouwen met psychosomatische klachten. 

Doelgroep: 
Bewoners uit Nieuw-West met een niet-westerse achtergrond, die 

onvoldoende aansluiting vinden bij de samenleving. Zowel eerste 

generatie migranten als hun kinderen die in Nederland geboren zijn. 

Doel: 
Het bespreken van onderwerpen die het leven van migranten in 

Amsterdam Nieuw-West negatief  kunnen beïnvloeden. 

“In mijn praktijk in Amsterdam Osdorp word ik regelmatig 

geconfronteerd met mensen die zich ‘onwel’ voelen. De 

gezondheidszorg heeft vaak voor hun pijn en lijden geen oplossing, 

omdat niet-medische oorzaken een rol spelen bij het veroorzaken 

van de klachten. Als huisarts zou je graag deze mensen iets willen 

bieden wat beter aansluit bij hun problemen en wat hen helpt zich 

daadwerkelijk beter te voelen. De laatste twee jaar hebben we als 

huisartsen in Nieuw-West ervaring opgedaan met ‘Ik Ontmoet Mij’, 

een training voor migrantenvrouwen die hen helpt met het verkrijgen 

van verantwoordelijkheid voor zichzelf, over hun lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. De kracht, inzichten en troost die de 

deelneemsters in deze training opdoen en nieuwe manieren van 

omgaan met hun problematiek zijn heel waardevol.”

Uit een blog 

van huisarts 

Frederieke Pijbes 

Dit is de eerste ontmoeting met ‘adoptievader’ Nii Tackie, wonend  

in Amsterdam Zuidoost die om de eenzaamheid te verdrijven graag  

mee wilde doen met Wijksafari Bijlmer.
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“Eenzaamheid is voor mij niet verbonden zijn. In 
jezelf  zitten. Je kunt te midden van mensen zijn 
en je toch eenzaam voelen.”

“Ik voel me af  en aan eenzaam. Drie jaar 
geleden heb ik afscheid genomen van diegenen 
met wie ik omging en ben ik mijn eigen weg 
gegaan. Dat is een eenzaam proces. Ik ben 
bezig geweest met het overwinnen van angsten, 
herinneringen en onverwerkte dingen uit mijn 
jeugd. Onderwerpen die je niet één, twee, drie 
met mensen bespreekt. 

Door ‘Ik Ontmoet Mij’ zat ik minder in mijn hoofd 
en meer in m’n lijf. Tijdens de training en ook 
de dagen erna. Daarvoor had ik een structuur 
nodig om dingen te doen, een plan. Maar nu 
maakte het niet uit, ik ‘deed’ gewoon. Ik voelde 
ook meer verbondenheid. Doordat anderen 
zich kwetsbaar opstelden, voelde ik me veilig 
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genoeg om dat ook te doen. Tijdens 
een rollenspel herkende ik hoe een 
kind zijn ouders ervaart. Ik kom er 
steeds meer achter dat ik vastzit in 
mijn kindertijd. Dankzij de training 
kon ik spanning loslaten. En ik hoefde 
het niet allemaal meer te begrijpen. 
Daarvoor heb ik weleens therapieën 
gevolgd, waardoor ik nog meer in 

mijn hoofd ging zitten. Terwijl ik er 
juist uit moest.” 

Hamid (45) is alleenstaand, 
middelbaar opgeleid,  
werkzoekend, woont in Amsterdam 

West en deed mee aan het 
experiment ‘Ik Ontmoet Mij’.

Ik ontmoet mij en het is OK.
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In my backyard 
Lian Primus 

In my backyard (IMBY) is een platform dat ervoor zorgt dat 

statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) die net in 

Amsterdam zijn komen wonen makkelijker in contact komen met 

buurtgenoten. Bewoners uit de hele stad kunnen zich bij ons 

aanmelden. Wij vormen per wijk buurtgroepen en koppelen die 

aan een aantal statushouders – zowel gezinnen als alleenstaanden 

– uit dezelfde buurt. Deze groepen functioneren zelfstandig 

en ondernemen zowel gezamenlijk activiteiten als één-op-één. 

Bijkomend effect is dat Amsterdammers ook hun eigen buren leren 

kennen.

Doelgroep:
Statushouders

Doel:
‘Landingsplekken’ creëren waar statushouders kunnen inburgeren 

en een netwerk van buren opbouwen.
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De echte uitdaging begint nu eigenlijk pas. We merken dat we 

Amsterdammers weten te mobiliseren die zich tot nu toe nog 

nooit als vrijwilliger hebben aangemeld. We noemen onze IMBY-

leden trouwens geen vrijwilligers, omdat we geen hulpverleners 

zijn, maar ‘buurtgenoten’. Dat is niet voor niks. Het zijn in het 

algemeen mensen met drukke levens en volle agenda’s. Ze willen 

best iets doen, als het maar laagdrempelig, makkelijk en dichtbij 

is. Dat proberen wij voor ze te organiseren, maar ... dat is niet 

altijd makkelijk. Het ene statushoudersgezin is zelfredzamer dan 

het andere. En dat heeft voor een groot deel met het niveau van 

taal en communicatie te maken.  

Uit een blog 

van Lian Primus 



De buurt aan het woord

Meneer Pluut: “Ik woon hier sinds ‘82, 
toen huurde iedereen gewoon. Nu worden 
alle huurhuizen verkocht en de buurt 
‘veryupt’. Dit heeft eigenlijk alleen maar 
nadelen, dat gezellige ‘ons kent ons’ is 
niet meer. De mensen kennen elkaar niet, 
we moeten elkaar weer ontmoeten.”

Een Spaanse mevrouw: “Nederlanders zijn 
te gesloten.” Zelf is ze verlegen, omdat 
ze de taal niet goed spreekt, daarom legt 
ze niet zo goed contact.

Anonieme meneer: “Er zouden meer 
vergunningen moeten komen voor 
straatfeesten. Er zijn te weinig 
verschillende culturen, er moet meer 
diversiteit komen. Dat zou heel mooi zijn.”

Mevrouw die in een buurthuis werkt: 
“Dat kopje koffie is zo belangrijk.”.

Meneer Kees: “Dat we erover mogen 
praten, dat het er mag zijn. Dat helpt al.”

Een meisje van zestien: “Onze buurman 
is vorige week tegen zijn zin naar een 
verpleeghuis gebracht. We ontdekten pas 
na een week dat hij niet meer van de 
bank kon komen. Mijn ouders zeggen dat 
hij koos voor deze eenzaamheid. Ik weet 
niet of dat zo is …”

Lekker eenzaam! 
In Amsterdam-Zuid
Dynamo, Combiwel, PuurZuid en Village de Pijp zijn nieuwsgierig 

naar ideeën en verhalen over het onderwerp: eenzaamheid in Zuid. 

Tijdens ludieke acties op straat gaan we in gesprek met bewoners 

en vragen we open: Wanneer voel jij je verbonden? Wat denk jij dat 

goed werkt tegen eenzaamheid? Effect: meer maatwerk! 

Doelgroep:
Bewoners van Amsterdam-Zuid.

Doel:
Het doorbreken van het taboe op het onderwerp eenzaamheid.

Een beter beeld krijgen van wat voor bewoners werkt en wat hun 

behoefte is. 

Tweede straatactie zaterdag 14 oktober 2017 hoekje 

IJsselstraat/Rijnstraat (Rivierenbuurt). Vanaf  het  

moment dat we op straat aanwezig zijn begint het 

contact. Mensen zien: hier gebeurt iets en zijn 

nieuwsgierig, blijven hangen, er is contact.  

Daarnaast zijn we natuurlijk druk met het opbouwen, 

de caravan op de goede plek, de stoeltjes  

uitklappen, lekkers en thee klaarzetten. 

103I n s p i r e r e n  >  R e i s e r v a r i n g e n

Uit een blog 

van Sara Bruinsma



Pompoen-sinaasappelsoep
De mevrouw die als eerste binnenkwam ziet sinaasappels 

in de kisten liggen en vertelt: pompoen-sinaasappelsoep; 

die maakte ik vroeger maar al te graag! Ze adviseert ons 

wanneer welk ingrediënt in de pan moet. Om half  twaalf  

zetten we de soep op het vuur. Wat Italiaanse kruiden erin 

en om twaalf  uur dienen we de eerste soep van het experiment 

Aanpak Eenzaamheid op: een pompoen-sinaasappelsoep. Heerlijk met wat 

Turks brood erbij. 

Oma’s Soep 
Robbert Croese en Max Kranendijk

Met Oma’s Soep maken ouderen en jongeren samen 

soep en leggen zo op een natuurlijke manier contact.  

Doelgroep:
Ouderen met behoefte aan meer sociaal contact. 

Doel:
Eenzaamheid en voedselverspilling bestrijden. 

 Natuurlijk is er een 

  drempel voor de eenzame  

mens om contact te leggen. 

   Als dit geen probleem was,  

 zou de kans op eenzaamheid 

een stuk minder groot zijn. 

Cruijffiaanse logica

Gederfde groenten
Op dinsdag 10 oktober is het dan eindelijk 

zover: de eerste kookdag in Huis van de 

Wijk Lydia op het Roelof  Hartplein. Het is 

vanaf  het begin ons streven geweest om 

iets zelfredzaams op te zetten, daarom 

werken we met gederfde groenten! Deze 

worden iedere dag weer weggegooid, 

omdat ze een rimpeltje of  buikje hebben, 

terwijl ze in soepen juist heerlijk smaken. 

Zo bestrijden wij samen met de ouderen 

ook voedselverspilling: iets wat velen 

(zeker wanneer ze de oorlog actief  hebben 

meegemaakt) als muziek in de oren klinkt. 

       

Dolblij met een hagelbui
In alle vroegte rijden we door de stad 

en krijgen mooie pompoenen die door 

een hagelbui enkele korstjes vertonen 

en daarom ‘niet mooi staan’ in de 

winkeletalages. Aangekomen bij het 

buurthuis maken wij de groenten klaar en 

leggen deze in de ruime en mooi verlichte 

samenkom-kamer. Om half  elf  komt de 

eerste mevrouw binnen die zich bij Oma’s 

Soep heeft aangesloten. Ze vertelt vroeger 

ook vaak soep te hebben gemaakt en dat 

ze dat helaas al heel lang niet meer heeft 

gedaan. Niet omdat ze het niet meer kan, 

maar omdat er niemand is om soep voor te 

maken. Soep maak je immers niet alleen 

voor jezelf, vertelt mevrouw. 
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“Even zitten en kletsen 
met een vreemde kan al 
een verademing zijn op je 
dag. Of een gek verhaal 
opleveren. Een kleine 
ontmoeting vergroot de 
kennis en verbondenheid 
met je buurt en omgeving. 
Niemand is alleen.” 

‘t Rollende bankje 
Evert van Manen, Netty Sterrenburg,  

Henk Hogendoorn, Fides Lapidaire

Een reizend buurtbankje dat bewoners in de omgeving 

van Geuzenveld-Slotermeer aanmoedigt om met elkaar 

in gesprek te gaan.

Samen met designcollectief  ATK en The Beach 

hebben buurtbewoners een mobiel ontwerp gemaakt 

dat uitnodigt voor een gesprek. Publiek is welkom 

op één van de vele locaties, waar iedere maand een 

buurtgebonden organisatie het bankje adopteert met 

een eigen programma.

Doelgroep:
Slotermeer

Doel:
Buurtbewoners met elkaar in contact brengen.

Ontwerper van het bankje:
Arnold ten Katen van Studio ATK 
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Smaakvolle Ontmoetingen 
Dorèndel Overmars 

Zina, Resto VanHarte, het leerwerkbedrijf  Dienstverlening en Hospitality en 

Westside Slotermeer bundelen hun krachten voor het organiseren van vier 

creatieve driegangendiners voor 5 euro per buurtbewoner. Tijdens elke maaltijd 

is er een creatieve interventie: van speeddaten tot een muzikale ontmoeting.

Doelgroep:
Buurtbewoners bereiken die behoefte hebben aan contact.

Doel:
Onvergetelijke avonden creëren voor mensen van diverse pluimage, gevuld met 

kleine momenten van genot en geluk. Elkaar inspireren en nieuwe verbindingen 

zien ontstaan.

Wie:
Zina, Resto VanHarte, het leerwerkbedrijf  Dienstverlening en Hospitality en 

Westside Slotermeer.
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Koken op houten schragen
Driegangendiners koken voor honderd man 

in een keuken met vijf  pitten op houten 

schragen en planken die dienden als snij- 

en opdienkeuken. Chef-kok Karin Brinkers 

van Resto VanHarte draaide haar hand er 

niet voor om. Met indrukwekkende kalmte 

stuurde zij een telkens wisselend team van 

vrijwilligers (die zij vooraf  vaak nog niet 

kende) aan. Samen bereidden zij malse 

kippetjes, kleurrijke groenteschotels en 

geurende rijstsoorten en toetjes waarbij 

vingers werden afgelikt. 

Ontmoet en kom veilig uit je zone
Voor de ontmoetingen moesten sommige 

bezoekers best wel uit hun ‘comfortzone’ 

stappen, maar de dames van Zina die 

verantwoordelijk waren voor de creatieve 

interventies, wisten de perfecte balans te 

vinden. Zoals bij het speeddaten. Dat was 

even spannend, maar binnen ‘no time’ had 

iedereen de smaak te pakken. Letterlijk en 

figuurlijk. Een deel van de gasten was door 

het enthousiasme van de dames direct 

bereid om mee te doen, anderen kregen 

een duwtje in de rug en voor wie een 

bezoek aan de avond al spannend genoeg 

was werd in de luwte gehouden. 

Nieuwe samenwerkingen
De samenwerking van de verschillende 

partners creëerde een breder netwerk. 

Bovendien zorgde de samenwerking 

voor een mooie match tussen de crew en 

vrijwilligers. Het basisteam creëerde een 

goede sfeer waarbinnen met plezier werd 

gekookt en opgebouwd. Daardoor groeide 

het vrijwilligersteam bij iedere ontmoeting. 

Bewoners van diverse pluimage hadden samen 

plezier in het maken van een restaurant. 

Het woord eenzaamheid vonden wij te beladen, 
we namen het dus niet in de mond. We brachten 
buren bij elkaar: sommigen van hen waren zichtbaar 
alleen, anderen onzichtbaar en anderen waren niet 
alleen, maar zorgden voor leven in de brouwerij. 

Werkelijk mensen, wat een 
prachtige Smaakvolle Ontmoeting 
hebben we achter de rug!

Gehoord op de Smaakvolle Ontmoetingen:

“Ik ben zo blij dat ik hier lekker en goedkoop kan eten. Vaak eet ik als 

avondeten alleen maar koekjes.”

“Ik ben de afgelopen weken doordeweeks opgenomen, maar mag in de 

weekenden naar huis. Die duren dan lang. Heel fijn dat ik nu hier wat 

afleiding kon zoeken.”

“Ik woon al veertien jaar in Slotermeer, maar kom uit een ander land en ken 

nog niet heel veel mensen. Ik heb veel moeite om buren te leren kennen.  

Dit is een hele leuke manier en ook goed te betalen.”

Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden. De vierde en laatste ontmoeting was een beeldende.  

De Zina’s nodigden deelnemers uit om met een voor hen onbekende op de foto te gaan. Fotografie Annelies Verhelst.
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Uit de schaduw van de eenzaamheid 
Roos Vollemans, beleidsadviseur Werk, Participatie en Inkomen

Hoe signaleer en/of  herken je eenzaamheid? Amsterdammers met een 

bijstandsuitkering vormen een risicogroep. Klantmanagers van de afdeling 

Activering van de gemeente Amsterdam krijgen een training in het herkennen 

van eenzaamheid bij Amsterdammers met een bijstandsuitkering. Kennis van de 

GGD en data vanuit de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) worden gecombineerd 

om een selectie te maken binnen deze groep. De klantmanagers gaan ieder met 

honderd Amsterdammers in gesprek om te kijken of  het gesignaleerde risico zich 

inderdaad in gevoelens van eenzaamheid manifesteert. Eventuele wensen worden 

besproken en er wordt – in afstemming met partners in het veld – ondersteuning 

aangeboden.

Doelgroep:
Amsterdammers met een bijstandsuitkering en weinig perspectief  op betaald werk.

Doel:
Meer inzicht krijgen in ‘eenzaamheid voorspellende factoren’, zicht krijgen op 

mogelijke interventies/aanbod en een passend ondersteuningsaanbod bieden. 

Wat is experimenteren toch gaaf! En opvallend 
dat wat je had bedacht in de praktijk toch 
altijd anders uitpakt … soms zelfs beter!

Inzicht 1
Marleen sprak een man van pas 36 jaar die al zes jaar door niemand gefeliciteerd 

was op zijn verjaardag ... Uiteraard checkte zij even zijn geboortedag, 6 

december. Wedden dat hij dit jaar wel een felicitatie krijgt? Sowieso vind ik het 

altijd mooi om casussen, echte praktijkverhalen te horen. Hoe triest soms ook, ze 

inspireren mij, “daar doen we het voor”. 

Inzicht 2
Mensen van wie de partner overleden is geven eerder aan eenzaam te zijn. 

Niet alleen omdat ze dat ook zijn, maar ook omdat eenzaamheid in die situatie 

‘geaccepteerd’ is. Iemand zonder een dergelijke ‘legitieme’ reden zoals 

een student bijvoorbeeld zal zijn eenzaamheid vaak juist ontkennen. Eigen 

eenzaamheid: daar praat je pas over wanneer je het overwonnen hebt. 

Inzicht 3
“Confronteer een eenzame persoon niet met zijn zwakten”, stelt Theo. En juist dat 

is wat wij zo vaak doen bij eenzaamheid. Iemand naar een eettafel sturen 

of  een andere ‘gezellige’ activiteit. “Doe lekker mee”, zeggen we dan. “Zo 

moeilijk is dat toch niet?” Ja, dat vinden wij … en hiermee sluiten wij aan bij 

het taboe dat eenzaamheid vooral aan jezelf  ligt.

Advies
Professor Jenny Gierveld heeft een belangrijk advies 

voor ons: “Zorg voor uw konvooi. Laat je relaties, 

en vooral de ‘oude’, niet verwateren. De kans op 

eenzaamheid neemt toe bij een kleiner netwerk. Trek 

je schoenen aan of  pak de telefoon. Koester het 

konvooi dat met u meevaart door het leven.”
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De Nieuwe Liefde, 9 oktober 2017
Een uitverkocht huis, een gevarieerd programma 
gepresenteerd door Froukje Jansen en veel 
interactie met het publiek. Dat was de eerste editie 
van de maandelijkse UP! Talkshow in De Nieuwe 
Liefde. Het thema van de avond is vriendschap. 
Hoe belangrijk is vriendschap als je ouder wordt? 
Wat doe je als je dat juist mist? Initiatiefnemer 
MOAI en UP! Alet Klarenbeek en Hedy d’Ancona, 
ambassadeur van UP! verzorgen de aftrap. 

UP! 
Alet Klarenbeek, initiatiefnemer

UP! organiseert in De Nieuwe Liefde 

maandelijkse talkshows om de ontmoeting 

tussen ouderen en jongeren te realiseren 

en bewustwording te bieden rondom ouder 

worden. 

Doelgroep:
Vooral ouderen (65+) maar jongeren zijn 

ook van harte welkom.

Doel:
Je netwerk versterken of  er eentje 

beginnen. 
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Follow UP! workshop in de OBA
We zijn met een kleine dertig mensen, een 

mooie opkomst. Na afloop delen we met 

z’n allen ervaringen. Het meisje achter de 

bar staat stilletjes te luisteren. Ik loop na 

afloop even naar haar toe. “Ik zag je staan, 

waar dacht je aan?” Ze schiet vol. “Ik werd 

er emotioneel van. Al die mensen die zulke 

mooie dingen zeggen, zo aardig zijn voor 

elkaar en zo dankbaar zijn.”

“Wat een warm bad”, zegt Maria (74) 
die naast me zit. “Je leert elkaar 
kennen en hebt alleen maar het beste 
met elkaar voor.”

Tip van Oma Hannie (een kwieke vrouw 
van eind zeventig, zonder eigen (klein)
kinderen):
“Iedereen die met pensioen gaat: hang 

gelijk boven elke kinderwagen die je 

tegenkomt in je straat!” Huh? “Jonge 

moeders zijn maar wat blij met ervaren 

ouderen in de buurt die even op kunnen 

passen of  wijze raad hebben als ze daar 

behoefte aan hebben. En jijzelf  hebt er 

ongelofelijk profijt van: jonge energie om je 

heen, heel veel liefde en dankbaarheid en 

je blijft helemaal bij de tijd!”
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“Qua beeld van ouderen hebben we eigenlijk maar twee varianten: de 

Zwitserleven-oudere met geld en tijd in overvloed aan de ene kant en de zielige 

kwetsbare oudere, die alleen maar geld kóst.”     

Hedy d’Ancona

Dat beeld klopt natuurlijk niet, het is tijd voor nuancering. Ook het ‘forever young’ 

gedoe kan naar de prullenbak, volgens Hedy. “Ik ben tachtig en ik voel me 

tachtig.” Ze vervolgt: “We hebben zo’n rare voorstelling van ouderen. Het is niet 

zo dat ze allemaal in verpleeghuizen wonen. 85% van de ouderen woont redelijk 

gezond gewoon thuis! Deze groep moet zich – net als vrouwen in de jaren 60 – 

emanciperen. Zelfbeschikking en zelfontplooiing zijn steekwoorden hierin.”  



INSIDE EVERY OLDER 
PERSON IS A YOUNGER 
PERSON WONDERING 
WHAT THE HELL 
HAPPENED
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Maak je wereld 
Malou Lintmeijer 

We gaan met jongeren in creatieve workshops aan de slag om 

verschillende kanten van eenzaamheid bespreekbaar te maken. 

Einddoel: een grootschalig event waar jongeren samen met ZID 

Theater zelf  de regie over hebben.

Doelgroep: 
13-16-jarigen in Geuzenveld-Slotermeer 

Doel: 
Eenzaamheid bespreekbaar maken bij en met jongeren. 

Coördinator: 
Malou Lintmeijer

Met dank aan alle jongeren en onze partners DOCK, Calvijn 

College, GGD en dr. Gerine Lodder

Hoe denken jongeren over eenzaamheid? Staat het heel ver van 

hun bed of  kunnen ze zich er een voorstelling van maken? Dat 

laatste dus. En dat leidde uiteindelijk tot een eindpresentatie 

waarbij jongeren met beelden, woorden, teksten en ideeën 

de verschillende lagen van eenzaamheid visualiseerden. Een 

eyeopener voor ons was dat de jongeren zelf  met oplossingen en 

middelen kwamen om eenzaamheid bespreekbaar te maken. We 

hebben geleerd dat we jongeren nooit moeten onderschatten en 

open moeten staan voor de manier waarop zij de wereld beleven. 

Daarom zijn we nu ook samen bezig met het bedenken van een 

vervolgtraject. 
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‘Eenzaamheid is voor mij 
alleen in het leven staan’.

“Ik ben verlegen en ik 
vind het heel moeilijk om 
contact te leggen met 

anderen. Ik heb het gevoel 
dat ik alleen in het leven sta.  

123

Tijdens één van de workshops van Maak je Wereld 
werden we in groepjes verdeeld. Ik vond dat 
niet fijn, omdat ik niet zo goed weet hoe ik moet 
communiceren met vreemden. We kregen de 
opdracht om iets rondom het thema eenzaamheid 
te maken: een liedje, een film, een animatie. Mijn 
groepje koos voor een animatie. 

Ik vind het heel fijn om te tekenen en daar kan ik 
mijn ei in kwijt. Het samenwerken ging eigenlijk 
best wel goed. Mijn teamgenoten hadden dezelfde 
interesses. Ik was ook heel trots om mijn tekeningen 
te presenteren.”
 
Sophie (23) is alleenstaand, universitair 
opgeleid, werkt en volgde de workshops  
van Maak je Wereld 

De rups die een vlinder werd
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Eerste bijeenkomst
In eerste instantie reageren de deelnemers van inloophuis 

Makom nog wat weifelend over de opdracht. Hun eigen 

persoonlijke verhaal in tien polaroidfoto’s: waar moeten ze 

dan foto’s van maken? En is hun verhaal ‘boeiend’ genoeg 

om te delen met de rest van de groep en vervolgens met 

anderen? 

Tweede bijeenkomst
Een deel van de groep heeft foto’s gemaakt van 

belangrijke aspecten uit hun dagelijks leven. Na het 

tonen van de foto’s wordt er in groepjes gewerkt om een 

mooi en compleet verhaal te schrijven, zodat ook een 

buitenstaander de deelnemers kan leren kennen. De 

samenwerking mondt uit in serieuze gesprekken over het 

dagelijks leven en de toekomstdromen van de deelnemers.

Derde en vierde bijeenkomst
Veel deelnemers hebben een soort strategie bedacht voor 

hun foto’s. Zo laat Ricardo een aantal van zijn gebruiken 

zien en toont Adam plekken in het centrum waar hij vaak 

te vinden is. De bijeenkomsten leveren ook een product op 

in de vorm van een persoonlijke publicatie van hun eigen 

verhaal. Deze publicatie wordt door henzelf  gedeeld door 

middel van een presentatie. 

Laatste bijeenkomst
De gesprekken worden steeds serieuzer. Ik geef  aan 

hoe erg ik het waardeer dat ze zoveel durven te delen. 

Daarbij vertel ik ook hoe bijzonder ik het vind om dit 

mee te maken. Deze opmerking is meer dan gemeend. 

Ik besef  me maar al te goed dat ik me nooit helemaal 

in de deelnemers kan verplaatsen. Voelen wat dakloos 

zijn is doe je pas als je het zelf  bent. Het is onnodig 

te zeggen dat ik trots ben op het resultaat: op wat zij 

gemaakt hebben. De groep is minstens net zo trots. De 

boekjes laten zien wie ze zijn en geven een overzicht van 

de dingen waar ze zich aan vast kunnen houden in hun 

(zware) leven(s).

Mijn Amsterdam -  
bezoekers van de Regenboog
Rik Moonen, projectleider

‘Mijn Amsterdam’ is een verhalenproject voor twintig bezoekers van twee 

inloophuizen van De Regenboog Groep. Zij leggen in tien polaroids en tien korte 

verhalen vast hoe hun dagelijks leven eruitziet. 

Doelgroep:
Amsterdammers die in (sociale) armoede verkeren, dakloos zijn, in een 

re-integratietraject zitten en/of  te maken hebben met psychologische of  

verslavingsproblematiek en hierdoor gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Doel:
Vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De omgeving laten zien en horen hoe het 

leven van dak- en thuislozen eruitziet. Partijen koppelen aan de doelgroep die een positieve 

impuls aan hun leven kan geven (zoals een goede dagbesteding, woning of  zelfs werk).

Wie:
Rik Moonen in samenwerking met De Regenboog Groep. 

Deelnemende huizen:  
Makom & de Princehof. 

Deelnemers: 
Israel, Hans, Riccardo, Ben Younes, Leo, Genadijs, Christiaan, Lucien, Kris, Sandra, Adam, 

Sema, Julia en Felix.  

‘De deelnemers zijn zelf eigenaar 
van hun verhaal. Ik faciliteer en 
geef de camera mee met een 
open opdracht. Zij bepalen de 
inhoud.’    Rik Moonen

‘Onze problemen staan altijd op de 
voorgrond; het is fijn om serieus 
genomen te worden als persoon en 
te kunnen laten zien wie je bent.’   
Kris

‘Doordat we aangesproken werden 
op wie we zijn en wat we 
belangrijk vinden, ben ik anders 
naar mijn eigen leven gaan kijken 
en ik weet nu ook meer over 
mijn medebezoekers.’      Adam

125I n s p i r e r e n  >  R e i s e r v a r i n g e n



My Secret Dress Code 
Sandra Stark 

In samenwerking met het Calvijn College 

ontwerpen en maken jong & oud nieuwe kostuums 

met elkaar en ontdekken zo hun persoonlijke en 

gedeelde identiteit.

Doelgroep:
Studenten Calvijn College, ouderen en kinderen 

(9 t/m 12 jaar) in Nieuw-West (bij voorkeur in de 

buurt van Slotervaart-Overtoomse Veld). 

Doel:
Het versterken van de verbinding tussen 

verschillende generaties buurtbewoners in  

Nieuw-West. 

Ben je een trendsetter, een stijlicoon of een volger? 

Een kaftan voor Máxima
We gebruiken zeer dun papier waarop normaal gesproken kranten worden 

gedrukt. Samen ‘rubben’ we met houtskool bladeren op alle vellen die we nodig 

hebben. We tapen deze met schilderstape aan de achterkant aan elkaar vast 

zoals je verschillende panden van een jurk aan elkaar stikt. De losse kaftan 

hangen we over de paspop en de mouwen worden vastgetapet. Daarna kleuren 

we samen met ecoline de bladeren in met rood, groen en geel. De kaftan krijgt 

een ceintuur van oranje vliegerpapier met een blad daarop geniet. 
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Buren!groep Kortvoort en  
Venserpolder
Eenzame bewoners met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) 

worden nu nauwelijks bereikt. 
Tijd voor een vernieuwende aanpak 

die uitgaat van mogelijkheden in plaats 
van problemen en bestaande schotten 
doorbreekt.

Buren!groep Osdorp
Ondersteunt kwetsbare bewoners 
in het opbouwen van een 
lokaal informeel netwerk: een 

‘Buren!Groep’. De aanpak is een 
Amsterdamse versie van de in Engeland 

sinds de jaren 90 succesvolle Keyring-
methode. 

Cursus Creatief leven
De cursus Creatief  Leven helpt 
deelnemers in een kleine groep 
(zes tot acht) om met zelfkennis 

het leven weer sturing te geven en 
activiteiten en contacten aan te gaan. 

Dinerbonnen
Resto VanHarte geeft duizend 
dinerbonnen aan Maatjesprojecten 
van verschillende instanties, 

zodat eenzame Amsterdammers 
lekker kunnen eten én buurtgenoten 

ontmoeten. 

Ouderen veerkracht
Een cursus voor ouderen waarin 
zij leren wat veerkracht is, hoe 
zij daar gebruik van kunnen 

maken óf  het op kunnen bouwen 
om eenzaamheid te voorkomen of  te 

verminderen.

Online chathulp jongeren 
Humanitas en Hulplijn Amsterdam 
ontwikkelen een lokale 
chatfaciliteit met als onderliggend 

thema eenzaamheid. De chat 
is in eerste instantie gericht op een 

doelgroep tot 35 jaar met als extra focus 
jongeren. 

Matchingsportal Maatjes
Diverse organisaties in de 
stad bieden op verschillende 
manieren maatjescontact aan. In 

het experiment “Matchingsportal 
Maatjes” werken enkele aanbieders 

samen aan een digitaal matchingsysteem.

OBA Maatje
Om eenzaamheid onder 
Amsterdammers te bestrijden, 
is de OBA een nieuw project 

gestart; OBA Maatje. Dit is een 
enthousiaste vrijwilliger die met boeken, 

films of  luisterboek één keer per maand 
een bezoek brengt aan mensen die niet zo 
mobiel zijn. 

Senioren als maatje 
Stichting OOPOEH zet zich in 
voor een actiever leven voor 
senioren en een leuker leven voor 

huisdieren. Voor dit doel zetten zij 
senioren in als maatje (OOPOEH) voor 

huisdieren in de buurt.

Overzicht  
overige 
experimenten

Platform Voor Eenzaamheid
De kunstenaars van Platform Voor 
Eenzaamheid ontwikkelen samen 
met de Regenboog Groep, Vrouw 

en Vaart/Daadkr8, Calvijn College 
en de Buurtwerkplaats Noorderhof  

uit Nieuw-West nieuwe manieren om 
eenzaamheid tegemoet te treden.

Postbezorgers
De bezorger van PostNL is een 
vertrouwd en bekend gezicht in 
de wijk. Hij/zij kan buurtbewoners 

op een laagdrempelige manier 
bereiken en een korte vragenlijst 

afnemen.

Radio Steunkous
Radio Steunkous breidt haar 
radioredactie uit met vier tot zes 
ouderen die als radioreporters 

aan de slag gaan. Deze ouderen 
hebben aangegeven zelf  eenzaam te 

zijn of  hebben ervaren wat eenzaamheid 
betekent.

Spillenproject
Door het introduceren van een 
spil tussen buurtcontactpersonen, 
leden van het Stadsdorp, zorg- en 

welzijnsorganisaties en vrijwilligers 
proberen om de sociale cohesie en 

betrokkenheid in de buurt te vergroten. 

Sportwandelgroepen voor  
LHBTI’ers
Een sportwandelgroep in Oost 
voor LHBTI’ers die willen sporten 

én nieuwe mensen leren kennen. 
Voor alle leeftijden en een goede 

conditie is niet noodzakelijk (die krijg je 
vanzelf  wel). 

Spraakvaak
Bij Spraakvaak hebben ouderen 
en jongeren in Amsterdam 
digitaal contact met elkaar. 

Door meerdere keren per week 
te beeldbellen ontstaat er een 

betrouwbare en betrokken band.

Trainen buurtverzorgers
SIPI en Cordaan trainen 10-
15 buurtverzorgers voor 
dagbestedingslocaties van 

Cordaan. De buurverzorgers 
vormen een informeel 

ondersteuningssysteem voor de cliënten 
van Cordaan en hun mantelzorgers, in het 
kader van preventie en signalering van 
eenzaamheid. 

Wie woont hier eigenlijk
Professionals, vrijwilligers, actieve 
bewoners en ondernemers van 
PuurZuid, GGZ inGeest en Village 

de Pijp gaan bewoners thuis 
bezoeken, omdat ze nieuwsgierig zijn 

naar hun leefwereld en verhalen.

WijkLeerbedrijf Amsterdam 
Noord
Het WijkLeerbedrijf  is een 
samenwerking tussen Calibris 

Advies en MBO College Noord. In 
WijkLeerbedrijf  Amsterdam Noord 

behalen jongeren in twee jaar het diploma 
Dienstverlening Helpende zorg en welzijn. 
Deelnemers doen praktijkervaring op door 
(kwetsbare) wijkbewoners informele hulp 
te bieden. 
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“Eenzaamheid ervaar ik af  en toe, als ik geen 
verbinding heb met mensen die mijn normen en 
waarden delen of  als er geen diepgang is.”

“Eenzaamheid ontstaat als ik niet lekker in m’n 
vel zit. Als ik de energie niet heb om mezelf  eruit 
te trekken. Dan wordt alleen zijn eenzaamheid. 
Dat had ik vroeger nooit, maar naarmate ik 
ouder word, is het vinden van gelijkgestemden 
moeilijker. Heel veel mensen hebben kennissen, 
vrienden, familie en kinderen. Dan is er weinig 
ruimte voor vernieuwing, voor een relatie of  
vriendschappen. Ik heb allerlei vrienden en 
contacten. Maar voor inspiratie en het idee van 
toekomst is het leuk om een nieuwe impuls te 
krijgen. Om niet steeds in hetzelfde kringetje 
rond te huppelen. 

Actief in beweging
Bij DGLA (Dutch Gay and Lesbian Athletics) 
gaan we na het lopen altijd wat borrelen met 
vrouwen. Een netwerkje dat voor mij heel 
belangrijk is. Het zijn mensen die je gewoon 
nemen zoals je bent. Je kunt komen of  niet:  
er is geen verplichting. Alles is goed. 
Tijdens het lopen voer je gesprekken. 
En omdat je aan het wandelen bent, 
hebben die gesprekken regelmatig 
ook diepgang. Je kijkt elkaar niet 
aan, je loopt. Je hebt het over je 
thuissituatie of  over werk, over wat 
je bezighoudt of  over wie je bent. 
Je leert mensen beter kennen, de 
contacten worden vertrouwder, dat is 
heel waardevol.” 

Alleenstaande co-ouder, hbo-opgeleid, 
heeft een baan, woont in Amsterdam 
Oost en sloot zich aan bij DGLA, 
de atletiekvereniging voor 
Amsterdamse homo’s en 
lesbo’s.  
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Eenzaamheid raakt ons allemaal
We voelen ons allemaal weleens eenzaam. Meestal gaat het over, maar een groeiend 

aantal Amsterdammers vereenzaamt. Soms zorgen veranderingen in ons leven ervoor 

dat we minder verbonden zijn, ons minder gewaardeerd voelen en slechter in staat zijn 

om met anderen te delen. Dan hebben we hulp nodig om terug te kunnen keren naar een 

bevredigend leven met meer sociale contacten. Met dit manifest willen we handvatten 

aanreiken voor een verbonden stad. Een stad waarin de kans op eenzaamheid kleiner wordt.  

Naar verbonden samenleven
Tegenover ‘eenzaam’ staat ‘verbonden’. De Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid is 

een zoektocht naar het vergroten van de cohesie in onze samenleving. Een zoektocht 

naar het creëren van een stad waarin we allen willen wonen: een verbonden stad! Hoe 

zorgen we ervoor dat er in Amsterdam recht wordt gedaan aan individualisering én 

gemeenschapszin? In andere woorden: wat is de stedelijke vorm van ‘noaberschap’? *

Wat vraagt verbinden? 
Verbinden kan alleen als er tijd en ruimte is om echte aandacht te geven. Dat gaat lang 

niet altijd vanzelf. Zoals onze Koning het beschrijft in de kersttoespraak van 2017: “Weinig 

aanlokkelijk is een samenleving waarin steeds meer mensen zich terugtrekken in een eigen 

kamer, zonder besef  van het huis dat we samen delen. Het lijkt steeds moeilijker te worden 

om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende 

mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen 

die verbindende functie steeds meer.” 

Door Frank van Erkel, opgetekend uit gesprekken met Jeroen Slot (hoofd onderzoek en 

statistiek, gemeente Amsterdam), Theo van Tilburg (hoogleraar Sociologie en Sociale 

Gerontologie, Vrije Universiteit Amsterdam), Egbert Franssen (directeur Pakhuis de 

Zwijger), Jan Willem van de Maat (Movisie) en Marijke Andeweg (regisseur Aanpak 

Eenzaamheid)

Ontmoeten en verbinden
Verbonden samenleven komt van twee kanten. Dat lijkt makkelijker dan het is. Het vraagt 

om een open blik en nieuwsgierigheid naar de ander. Iedereen is belangrijk, iedereen 

heeft talent én iedereen doet ertoe. Daarom is verbinden wederkerig. Het creëren van 

een verbonden samenleving betekent dat we werken aan een goede voedingsbodem voor 

verbinden en ontmoeten. De stad als producent van betekenisvolle relaties. Deze aanpak 

gaat verder dan het sociaal domein. Ook in de fysieke ruimte moeten we zorgen dat 

ontmoeten en verbinden makkelijker tot stand komen. 

Aanleren van sociale vaardigheden
Waarom voelt de één zich wel eenzaam en een ander niet? Zelfs als de omstandigheden 

hetzelfde zijn, spelen onze sociale vaardigheden en die van onze omgeving een rol. Hoe 

investeren we in het aanleren van die vaardigheden (liefst van jongs af  aan) die zorgen 

voor verbinden en verbonden blijven? Hoe versterken we verbondenheid onder (eenzame) 

Amsterdammers? Wat draagt daaraan bij en wat helpt absoluut niet? Hoe richten we de 

openbare ruimte in en ontwerpen we gebouwen die ontmoeten en verbinden vereenvoudigen? 

Al deze vraagstukken zijn van invloed bij het bouwen aan een verbonden stad. 

Een perspectief naar de toekomst
Amsterdam is trots op zijn leefbare en compacte stad. Maar daarbij komt de verplichting 

om voor elkaar te zorgen. Met dit manifest bieden we een duidelijk perspectief: het creëren 

van een verbonden stad waarbij de kans om eenzaam te worden vermindert. Tegelijkertijd 

beseffen we dat hoe groot onze ambitie ook is, we eenzaamheid nooit helemaal kunnen 

oplossen. We zetten ons daarom vooral in op interventies die werken. We geven helder aan 

waar we heen willen, wat voor ons het perspectief  is en welke koers we inzetten. 

We streven naar een verbonden stad. 
Daarvoor willen we werken aan een toekomst,

• waar een goede voedingsbodem is – sociaal en fysiek – voor ontmoeten en verbinden;

• waar iedereen zich thuis voelt in een aantal ‘community’s’; 

• waar iedereen gezien wordt; 

• waar iedereen telt en de kracht van eenieder in het collectief  maximaal wordt benut; 

• waar mensen weerbaar zijn en de juiste vaardigheden hebben om in verbondenheid te 

blijven functioneren; 

• waar we bereid zijn om elkaar te helpen; 

• waar maatwerk kan én moet, omdat eenzaamheid vele vormen heeft;

• waar we (op basis van best practices) diegenen ondersteunen die dat nodig hebben; 

• waar we kennis delen en willen leren van elkaar.

Zo maken we samen de kans op eenzaamheid zo klein mogelijk!

Manifest voor een  
Verbonden Stad

* Naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) of  Noaberschop (Twents) is een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap van noabers (buren).
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Doe het in de straten  
van de stad
Ga eropuit. Eenzaamheid los je niet op 

vanachter je bureau. Maak contact met 

mensen. Ontmoet ze écht en probeer 

ze te raken. Ga bijvoorbeeld wandelen. 

Mensen die eenzaam zijn moet je 

opsporen. Er is veel verborgen eenzaamheid.

Zo doen 
kunstenaars het

Bij de experimenten van de Aanpak Eenzaamheid van de Gemeente Amsterdam 
speelden diverse kunstenaars en creatieve makers een belangrijke rol onder 
begeleiding van kunstintendant Tabo Goudswaard. Na afloop interviewde hij de 
betrokken kunstenaars over de manier waarop ze te werk zijn gegaan en wat zij 
ons aanraden. Hieronder de uitkomst: veertien confronterende en inspirerende 
kunstenaarswijsheden. 

Een essay door Tabo Goudswaard 

Elly van Zina: “Om te ontdekken met wie we in de stad samenleven, gaan we als 

verhalenverzamelaars de wijken in om mensen te ontmoeten: op de markt, bij de school, 

in de wachtkamer van het gezondheidscentrum en bij de moskee. In de straten waar we 

niemand zien, bellen we aan om ook de mensen die ‘onzichtbaar’ zijn, te spreken; als ze
 

daarvoor openstaan. We rapen de verhalen op die blijven liggen.”
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Doe het niet zoals het hoort
Onze rollen, de wederzijdse verwachtingen, wat wel en niet mag: het ligt allemaal vast. 

In dat script van ’omgaan met elkaar’ is geen ruimte om eenzaamheid te bespreken. Laat 

bestaande patronen, denkwerelden en procedures los. Dan ontstaat er ruimte voor nieuwe 

verbindingen, reflecties en inzichten. Ga de 

straat op zonder dat je van tevoren weet 

wat je wilt bereiken, zonder agenda, zonder 

script. 

Sta open
Het begint met luisteren, interesse hebben in de ander. Doe het open, onbegrensd. 

Probeer te ontdekken welk onbenut potentieel er ligt. En te zien wat anderen niet zien, ga 

op zoek naar talenten. Laat je verrassen. Laat merken dat de ander alles mag zeggen en 

(ver)oordeel niet. Stel het inkleuren van de ervaring zoveel mogelijk uit. Probeer even niet 

te weten hoe het zit.

Dennis Lohuis van platform Voor 

Eenzaamheid ontwierp DE 

SANDWICHMAN M/V. In deze workshops 

formuleren alle deelnemers een vraag die 

hij/zij niet over eenzaamheid durft te 

stellen. Om vervolgens deze vragen op een 

sandwichbord te schrijven en ermee de 

straat op te gaan. Praten over eenzaamheid 

met wildvreemden? Het werkt.

Floor Ziegler gaat met ‘De Dwarszitter’ de stad in en spreekt mensen aan. Ze stelt de vraag: “Wat zit u dwars?” “Mensen beginnen te vertellen over dingen die er normaal gesproken niet spontaan uitkomen. Het is alsof veel mensen niet mogen zijn wie ze eigenlijk zijn. Je vraagt daar eigenlijk naar: wie ben je? Veel gesloten laatjes gaan open, dat is een bevrijding.”
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Doe het zonder dat erom gevraagd is
Het begint allemaal vanuit jouw wens, geloof  en drive. Er is niet vaak een geformuleerde 

expliciete vraag rond eenzaamheid, wel een latente vraag. Die leg je bloot. Dat kan alleen 

als je ongevraagd binnenkomt.

Madelinde Hageman van Platform Voor Eenzaamheid: “Bij een organisatie geven vrijwilligers taallessen aan nieuwkomers. Ondanks terughoudendheid bij de leraren, drong ik aan om mijn workshop Taal voor Eenzaamheid te geven waarin we nieuwe woorden voor eenzaamheid laten ontstaan. Deelnemers vonden het een bijzondere ervaring en zeiden: je moet toch je 
gevoelens erover kunnen uiten, dit mag best een onderdeel van de taallessen worden”.

Neem een omweg 
Vraag niet rechtstreeks: “Bent u eenzaam?” Maar vraag: “Kent u mensen die eenzaam 

zijn?” Het via de band spelen is veiliger. Vaak concluderen ze dan zelf  “Ik ben (ook) wel 

eenzaam”. Maak samen iets nieuws. Dat vraagt een ander soort aandacht. Je bent samen 

op maken gericht. Het leidt af  van de moeilijkheid om elkaar te ontmoeten. Het zorgt voor 

‘een zachte verbinding.’

Elly van Zina 

“We lopen op straat en spreken bewoners aan met een 

uitnodigende vraag: heb je tijd, z
in in een gesprek? 

Uit de ontmoeting kan een adoptie ontstaan. Onze 

makers laten zich dan door de onbe
kende wijkbewoner 

adopteren en slapen een aantal weken letterlijk in hun 

bedden en eten het voedsel dat d
oor andere handen is 

bereid. De onderlinge relatie verandert va
n vreemden 

naar collegialiteit. Je gaat samen aan iets bouwen en 

elkaars kwaliteiten benutten.”

Raak elkaar aan
Fysiek contact is belangrijk voor eenzame mensen. 

Werk met andere registers dan alleen het cognitieve, het 

cerebrale. Een mooi voorbeeld hiervan is de Amsterdam 

Bubble Challenge. Meer hierover op pagina 42.

Geef  een ander een stem
Door anders te doen dan we gewend zijn binnen functionele contacten, hoor je verhalen 

van mensen die normaal niet gehoord worden. Zo haal je mensen uit de anonimiteit. 

Theatermakers zijn getraind om het verhaal van de ander goed te vertellen aan een groter 

publiek. Beeldend kunstenaars kunnen een portret maken en daarmee aangeven “ik zie 

jou, ik zie dat je bestaat”. Het is een bevestiging op existentieel niveau. Meer hierover op 

pagina 68.

Lees tussen de regels door 
Het uitgangspunt is: iedereen heeft een interessant levensverhaal. Kunstenaars zijn 

getraind in het snel kunnen herkennen van wat belangrijk is voor iemand. Als je luistert 

naar de drijfveren en talenten van een ander, vind je ook het haakje hoe je hem/haar 

gelukkig kunt maken.   

Ga van ‘doen’ naar ‘zijn’
Eenzaamheid gaat over ‘zijn en voelen’, terwijl het bij 

een project vaak gaat om ‘denken en doen’. Om het 

over eenzaamheid te kunnen hebben, moet je naar 

zijnstoestanden en emoties toe. Als je met mensen 

werkt, ben je een ervaring aan het delen. Kunst ‘gaat’ 

niet over iets, kunst ‘is’ iets.

Pieter Kusters “Het contact met haar kan ik niet 

zomaar afbreken. Het is geen werk hoor, het is 

leven.”
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Doe het samen en verwacht het allermooiste
Kunst bestaat niet zonder de reactie van mensen. Het verleidt, mensen willen daar in 

meegaan. Werk vanuit co-creatie, altijd. Ga er nooit van uit dat jij het allemaal al weet, 

anderen hebben ook expertise. Je kunt zelf  ook leren. Het geeft inspiratie. Je ontdekt 

dingen die mooier zijn dan wat je ooit zelf  zou kunnen bedenken. 

ZID Theater gaf op het Calvijn College 
een workshop voor jongeren over 
eenzaamheid. De docent verwachtte dat 
het niet zou landen bij zijn leerlingen. 
Ongevraagd en totaal onverwacht kwamen 
leerlingen na de workshop met een 
uitgewerkt filmscript voor een tekenfilm. 
ZID had iets geraakt bij de jongeren 
zodat ze aan de slag gingen met het 
thema eenzaamheid. 

Doe het spelend
Speel je wel genoeg? Speel om je vrij te voelen en uit het rigide harnas van inflexibele 

systemen te komen. Weg met de angst en weerstand! Spelregels stimuleren het meedoen 

en geven je het vertrouwen dat je een nieuwe 

rol kunt vervullen. Ze laten je veilig genoeg 

voelen om het over eenzaamheid te hebben. 

Maak het lastig voor jezelf
Eenzaamheid is een onderwerp waar we niet makkelijk over praten. We labelen het als 

negatief  en stoppen het liever weg. Maak het lastig voor jezelf  en ga een relatie met jouw 

eenzaamheid aan. Zo verrijk je het gevoel en ga je er automatisch anders mee om. Veel 

van ons gedrag is risicomijdend. We mogen geen fouten maken, moeten ons regelmatig 

verantwoorden. Experimenteer meer. Neem risico. Falen mag.

Ilay den Boer: “Ik ben altijd op zoek naar 
kwetsbaarheid, ook bij mezelf. Dat maakt 
het leven interessant, daar zit schoonheid 
maar vooral ook ontwikkeling in. Ik wil het 
conflict echt tonen. Daar begint het leren 
en snappen. Juist dan gebeurt er echt iets. 
Als iets is vastgeroest, dan ben ik weg.”

Maak het manifest
Door iets te maken, iets concreets, zeg je niet alleen dat het anders kan. Je laat het zien. 

Doordat er iets nieuws gecreëerd is, kan je het meenemen en aan anderen laten zien. 

Je kunt eraan refereren, er ontstaat een nieuw gesprek. Het heeft een verschijningsvorm 

gekregen, buiten jezelf.  

Gwen van de Modestraat: “Frits en Fred zijn 

uit zichzelf gaan helpen in de Modestraat. Ze 

zijn nu onze vaste klusjesmannen. Ze voelen 

zich verantwoordelijk voor het werk. Ze 

zien een plek voor zichzelf en voelen zich 

gezien en waardevol.” 

Doe het vanuit jezelf
Doe iets omdat je zelf  de noodzaak voelt 

om het te doen. Niet omdat het ingegeven 

is vanuit een beleidsagenda of  bij je 

functie hoort. Jij bent de maker van jouw 

gedrag. Leg op een persoonlijke manier 

contact met mensen, neem je eigen sores 

mee, laat je eigen kwetsbaarheid zien en 

doorbreek je eigen taboes. Sta toe dat je 

hierdoor verandert.  
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Peik Suyling en Madelinde 
Hageman zijn Social 

Designers van Platform 

Voor Eenzaamheid: een 

platform van ontwerpers 

en kunstenaars. Samen met 

andere partijen ontwikkelen 

ze een andere kijk op 

eenzaamheid. 

ZID Theater: Karolina 
Spaić - Directeur en 

artistiek leider, Sebo 
Bakker - Artistiek 

coördinator en acteur, 

Malou Lintmeijer - Zakelijke 

coördinatie en verhuur, 

Eva Owens – Stagiaire. 

ZID Theater – Community 

Art & Performance Center 

verbindt kunst, cultuur 

en samenleving door 

creatieve talenten van 

mensen in te zetten voor 

positieve verandering. 

Ilay den Boer is 

theatermaker. Ilay deed 

onderzoek naar de 

groeiende groep eenzame 

mannen in Amsterdam en 

maakt documentair theater. 

Alet Klarenbeek is 

initiatiefnemer van UP!. 

UP! organiseert in De 

Nieuwe Liefde maandelijkse 

talkshows om de 

ontmoeting tussen ouderen 

en jongeren te realiseren en 

bewustwording te bieden 

rondom ouder worden.  

Gwen van Zaane is artistiek 

leider van de Modestraat in 

Amsterdam-Noord. 

Hier besta ik is een dienst 

van kunstenaars die 

bestaat uit: Hester van 
Hasselt (schrijver), Bianca 
Sistermans (fotograaf), 

Silvia Russel (beeldend 

kunstenaar), Pieter Kusters 

(beeldend kunstenaar), 

Domenique Himmelsbach 
de Vries (social designer) 

en Anne Jacobse, 

(Buurtwerker Combiwel/de 

Pijp).

Floor Ziegler is stadmaker, 

vormt gemeenschappen 

en ontmoetingsplekken 

en is bedenker van De 

‘Dwarszitter’. Op dit bankje 

kunnen twee mensen 

tegenover elkaar zitten en 

elkaar aankijken als ze een 

gesprek voeren.

Elly Ludenhoff is speler en 

producent sr. bij Zina. Zina 

is een theatergezelschap 

van makers uit verschillende 

culturen en verschillende 

disciplines.

Kunstintendant 
Tabo Goudswaard 
heeft voor dit artikel 
de volgende 
personen
geïnterviewd:

P e r s o o n l i j k e  v e r h a l e n  &  b i j d r a g e n  >  I n t e r v i e w

Wat is een kunstintendant?
“Als kunstintendant was ik verantwoordelijk voor het betrekken van kunstenaars bij deze 

zoektocht. Daarnaast was ik een soort verbindingsofficier tussen de verschillende werelden. 

Aan de ene kant legde ik maatschappelijke organisaties uit wat de waarde van de manier 

van werken van kunstenaars is voor de aanpak. En aan de andere kant fungeerde ik als 

aanspreekpunt en coach voor de betrokken kunstenaars. De experimenten naar een zo 

hoog mogelijk kwalitatief  niveau stuwen was natuurlijk ook een persoonlijke missie.” 

Wat kan kunst voor de samenleving betekenen?
“Je ziet dat steeds meer kunstenaars, ontwerpers en theatermakers invloed willen 

uitoefenen op maatschappelijke vraagstukken. Ze willen een verandering bewerkstelligen en 

niet alleen kunst maken voor een selectieve groep kunstliefhebbers. Niet alleen ontregelen, 

maar ook regelen. In vergelijking met organisatieprofessionals hebben kunstenaars andere 

vaardigheden, werkprocessen en zaken die ze belangrijk vinden. Dit kan zorgen voor 

wederzijdse inspiratie en voor nieuwe perspectieven en manieren van doen en denken.”

Hoe ga je te werk?
“Ik zorg dat kunstenaars en maatschappelijke organisaties elkaar begrijpen en versterken. 

Dat gaat soms letterlijk over taalgebruik en ook over begrip hebben voor elkaars werkwijze. 

De kunstenaar wil autonoom blijven en tijdens het maakproces pas ontdekken wat het 

resultaat wordt. Organisaties zijn daarentegen gericht op het oplossen van het probleem 

en maken het liefst vooraf  afspraken over het resultaat. Er moet wederzijds vertrouwen 

ontstaan. Een van de deelnemende kunstenaars zei dat ze zich gewaardeerd voelde 

vanwege mijn aanwezigheid bij de Aanpak Eenzaamheid: ‘Dankzij jou weet ik dat mijn 

project veilig is’.”

Kunstintendant Tabo Goudswaard is opgeleid als autonoom kunstenaar aan de 

Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en rondde daarvoor een hbo-opleiding 

Culturele Maatschappelijke Vorming af. Ook studeerde hij aan No Academy, de post-

graduate opleiding voor social design in Amsterdam. Als social designer ontwerpt 

hij nieuwe manieren om naar sociaal maatschappelijke vraagstukken te kijken. Hij 

zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt vernieuwende, 

concrete handelingsperspectieven met én voor betrokkenen. Door zijn werk is hij ervan 

overtuigd geraakt dat kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven 

van de samenleving. Eerder werd hij aangesteld als intendant bij The Art of  Impact, een 

stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact 

van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Daarnaast werkt 

Tabo Goudswaard samen met consultancybureau Twynstra Gudde om maatschappelijke 

vraagstukken aan te pakken.

Wie is Tabo Goudswaard

141

fo
to

g
ra

fie
: L

ie
sb

e
th

 S
lu

ite
r



Thematieken

Nieuwe feiten en cijfers
Presentatie van de meest actuele 

cijfers over eenzaamheid in 

de stad door Arnoud Verhoeff, 

hoofd afdeling Epidemiologie, 

Gezondheidsbevordering & 

Zorginnovatie bij de GGD Amsterdam.

Rick Kwekkeboom, lector Community 

Care aan de Hogeschool van 

Amsterdam: “Mensen moeten hun 

netwerk op een andere manier 

organiseren. Er wordt een groot 

beroep op ze gedaan.  

Ze moeten dat wel willen.”

Ouderenhuisvesting en  
eenzaamheid
Hoe ouderen wonen heeft effect op 

hun kans op eenzaamheid. Wat zijn 

voorwaarden voor goede huisvesting 

in de toekomst?

Age Niels Holstein, programma-

manager Ouderenhuisvesting van de 

gemeente Amsterdam: “We moeten 

ons richten op factoren die ouderen 

in staat stellen zo lang en goed 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

Rekening houden met behoeften van 

ouderen bij nieuwbouw en aanpassen 

van de bestaande voorraad. Maar ook 

aanbieden van zorg en mobiliteit.” 

Vanuit de zaal: 

“Dé oudere bestaat niet: ontwikkelaars 

en corporaties moeten rekening 

houden met diversiteit onder ouderen, 

met verschillende woonwensen.”

“De gemeente moet echt werk maken 

van het ombouwen van woningen 

in de binnenstad waar binnenkort 

– samen met stadsdeel Zuid – 

percentueel de meeste ouderen 

wonen.” 

Geleerde lessen 
De opbrengst van themabijeenkomsten en de Community of  Practice 

In Pakhuis de Zwijger werden in 2017 meer dan 25 bijeenkomsten 

georganiseerd om met elkaar op specifieke thema’s rondom eenzaamheid in 

gesprek te gaan en praktijk, wetenschap en beleid aan elkaar te verbinden.  

De themabijeenkomsten waren gericht op een brede groep aandeelhouders van 

het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en andere geïnteresseerden. Diverse 

deskundigen vertelden over de laatste stand van zaken en gingen de dialoog 

aan met elkaar en met het publiek. Bij een Community of  Practice was de groep 

een stuk kleiner. Circa dertig deelnemers werden uitgenodigd om met elkaar de 

diepte in te gaan rondom het thema, waarbij werd afgesloten met de vraag:  

Wat gaan we nu doen? 

“Er wordt gesproken over het belang 

van fijnmazig openbaar vervoer, maar 

de gemeente breekt juist bestaande 

ov-verbindingen af.” 

Kansen voor de stad:

 - Per wijk in Amsterdam kijken 

naar de woonsituatie en welke 

aanpassingen nodig zijn.

 - Er moet een goed 

woonwensenonderzoek gedaan 

worden onder ouderen.

 - Maak ouderen bewust van 

bestaande regelingen voor 

aanpassen van woningen of  

gunstige ruilregelingen.

 - Combineer ouderenhuisvesting  

ook met bedrijven die betaalde 

arbeid aan ouderen bieden.

Maatjes
Maatje worden doe je niet alleen voor 

een ander, maar ook voor jezelf. Wat 

kunnen maatjes bijdragen aan het 

verminderen van eenzaamheid in 

Amsterdam?

Kansen voor de stad:

 - Er is niet heel veel bekend over de 

behoefte aan maatjes in Amsterdam 

en naar de effecten van maatjes 

op eenzaamheidsbestrijding op de 

langere termijn; doe onderzoek.

 - Een wervingscampagne kan mensen 

motiveren en mobiliseren om maatje 

te worden: ruim een derde van de 

Amsterdammers zegt wel iets voor 

een ander te willen doen, maar is 

daar nog nooit voor benaderd.

 - Mensen die al vrijwilligerswerk doen 

kunnen anderen daartoe motiveren 

door hun ervaringen te delen.

Mantelzorg
Mantelzorgers vormen een 

risicogroep als het gaat om 

eenzaamheid. Ze zijn vaak gebonden 

aan huis en stuiten regelmatig op 

onbegrip van de omgeving. Daardoor 

verdwijnen hun eigen wensen en 

behoeften naar de achtergrond. 

Hoe kunnen we eenzaamheid 

onder mantelzorgers herkennen en 

verminderen?

Kansen voor de stad:

 - Professionals breder opleiden 

om mantelzorgers te kunnen 

ondersteunen.

 - Onzichtbare mantelzorgers 

zichtbaar maken.

 - Maatwerk bij de ondersteuning 

van mantelzorgers – elke situatie is 

anders.

 - Het aanbod vanuit 

welzijnsorganisaties en de 

gemeente beter vindbaar maken 

(centraal informatiepunt).

 - Een bottom-up benadering om 

mantelzorgers te helpen (in plaats 

van top-down).

 - Mantelzorgers helpen bij het durven 

vragen om hulp en het accepteren 

dat ze hulp nodig hebben.  
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Signalering
Het bespreekbaar maken van 

eenzaamheid is een belangrijke 

eerste stap. Hoe signaleer je het? Wie 

kan wat doen? Welke vaardigheden 

zijn ervoor nodig?

Birgit Oelkers: “Community building 

leidt tot onomkeerbare krachten in 

buurten en wijken. Het is geen project 

maar een vlinder. Iedere vlinder kan 

een orkaan veroorzaken.”

Kansen voor de stad:

 - Weten waar je vermoedens kunt 

melden.

 - Het trainen van vrijwilligers om te 

kunnen signaleren.

 - Welzijn op recept via huisarts.

 - Campagne om thema bekend te 

maken: ‘top of  mind maken’.

 - Actieve bewoners inzetten en 

ondersteunen.

 - Activiteiten gericht op ontmoeting.

 - Het herhalen van succesvolle 

acties.

Eenzaamheid onder Turkse  
Amsterdammers
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 

één op de acht Amsterdammers zich 

in meer of  mindere mate eenzaam 

voelt. Een kwart van deze mensen 

blijkt een Turkse achtergrond te 

hebben. Hoe ontstaat eenzaamheid 

onder deze inwoners en wat kan 

er gedaan worden om het te 

verminderen?

Turks-Nederlandse vrouw: “Hier in 

de ogen van de Nederlanders zijn 

we buitenlanders, maar wanneer 

we in ons eigen land zijn, zijn we 

Europeanen. We worden aan beide 

kanten buitengesloten en dit maakt 

ons wel verdrietig. Het is niet fijn, 

want we zijn natuurlijk ook Turken. 

We zijn Turkse migranten ... we horen 

nergens thuis.” 

Salih Türker, projectleider van de 

Turkse Ouderenraad in Amsterdam: 

“Ik ben geen hulpverlener, ik ben een 

hoopverlener.”

Kansen voor de stad:

 - Vul niet voor anderen in, maar ga in 

gesprek.

 - Spreek verwachtingen uit, zodat 

deze niet tussen jou en de ander in 

komen te staan.

 - Bereid je voor op de derde 

levensfase, zodat je eenzaamheid 

en uitsluiting kunt voorkomen.

 - Maak hulpverlening weer 

menselijker en laagdrempelig.

 - Doe uitvoeriger onderzoek, waarbij 

ruimte is voor de complexiteit van 

factoren die een rol zouden kunnen 

spelen.

Eenzaamheid onder LVB’ers
In een steeds snellere samenleving 

vormen Licht Verstandelijk Beperkten 

– Amsterdammers met een IQ tussen 

de 55 en 70 – een kwetsbare groep. 

Ook als het gaat om de problematiek 

rondom eenzaamheid. Hoe kunnen 

we eenzaamheid bij deze groep 

verminderen?

Kansen voor de stad:

 - Zet effectief  in op het ontwikkelen 

van sociale vaardigheden.

 - Maatschappelijke stigmatisering 

vraagt aandacht.

 - Maak activiteiten in buurthuizen 

toegankelijk voor LVB’ers. 

Armoede en eenzaamheid
Dat er een relatie bestaat tussen 

armoede en eenzaamheid lijkt zeker. 

Maar wat die relatie precies is en of  

het een het ander veroorzaakt, dat is 

minder duidelijk. 

Rick Kwekkeboom, lector Community 

Care HvA: “Ga niet op zoek naar een 

quick fix. Dat kan schade opleveren. 

Dan is de teleurstelling veel groter 

dan het initiële probleem.” 

Kansen voor de stad:

 - Veroordeel de situatie van arme 

mensen niet.

 - Maak beleid op de inrichting van 

de omgeving, zodat deze gezonder 

leven stimuleert.

 - Zorg voor goede toegankelijkheid 

van laagdrempelige voorzieningen 

zoals de Volksuniversiteit of  het 

buurthuis.

 - Probeer de stigmatisering van 

armoede en eenzaamheid te 

stoppen. 

De eenzame migrant
Hoe kun je eenzaamheid onder 

groepen migranten vanuit een warme 

samenleving oplossen?

Kansen voor de stad:

 - Migranten met een andere 

culturele achtergrond kunnen nog 

vaardigheden leren die nodig 

zijn voor de individualistische 

samenleving.

 - Probeer erachter te komen waarom 

sommige migranten geen deel 

uitmaken van de Nederlandse 

samenleving.

 - Spreek niet over mensen, maar 

geef  een stem aan de mensen om 

wie het gaat.

 - Overheid: wees niet zo hard, heb 

empathie en durf  iets terug te 

verwachten – dat haalt migranten 

uit hun slachtofferrol.

Invloed ruimtelijk ontwerp  
op vereenzaming
Welke invloed kan het ruimtelijk 

ontwerp van de gebouwde omgeving 

hebben om vereenzaming te voorkomen? 

Kan beleid en nieuwbouw sociaal 

isolement in de hand werken?

Esther Reith, stedenbouwkundige 

gemeente Amsterdam: “De stad 

kan ruimtelijke condities maken voor 

ontmoeting; echt contact maken ligt toch 

bij de bewoners die veel voor elkaar 

kunnen betekenen. Maak connecties 

tussen mensen.”
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Kansen voor de stad:

 - Bouw tot 2025 volgens het 

40-40-20-principe (40 procent 

sociale huur, 40 procent voor 

middeninkomens, 20 procent vrije 

sector).

 - Laat ontwikkellocaties grenzen 

aan gebieden met grote kans op 

vereenzaming.

 - Creëer gemeenschappen van 

burgers en geef  ze een plek.

 - Ontwerp ontmoetingsruimtes 

binnen en buiten, vanwege ons 

natte klimaat.

 - Maak gebruik van digitale 

netwerken in de strijd tegen 

eenzaamheid.

Alleen in Rotterdam
Rotterdam was een tijdlang de 

eenzaamste stad van Nederland, 

maar uit recente cijfers mag 

voorzichtig geconcludeerd worden 

dat Voor Mekaar – een in 2014 

opgezet programma in Rotterdam 

– vruchten afwerpt. En daar kan 

Amsterdam van leren.

Kansen voor de stad:

 - Zet succesvolle projecten niet aan 

de kant omdat ze niet vernieuwend 

zijn.

 - Zet ook in op langdurige 

initiatieven.

 - Maak gebruik van gangmakers in 

de buurt.

 - Houd je projecten op straat- en 

buurtniveau.

Samenkomsten  in Pakhuis de Zwijger
Tegen eenzaamheid, 
voor verbondenheid 

Eén op de acht Amsterdammers is ernstig eenzaam. Nog eens 

220.000 Amsterdammers voelen zich matig eenzaam. Toch hoor je 

bijna niemand over het onderwerp. Niemand wist eigenlijk ook in 

welke mate dit onderwerp zich manifesteert in de stad, totdat we er 

afgelopen jaar mee aan de slag zijn gegaan. Als het platform voor 

stedelijke vraagstukken hebben wij als Pakhuis de Zwijger bij de 

Aanpak Eenzaamheid in 2017 als aandeelhouder in de kerngroep 

een stevige en relevante bijdrage geleverd. Wij zijn blij dat wij op zeer 

fundamentele wijze onze expertise en kwaliteiten op het gebied van 

programmering en communicatie hebben kunnen inzetten op een voor 

de stad Amsterdam zo’n belangrijk onderwerp. 

Met meer dan 25 bijeenkomsten hebben we in negen maanden tijd 

betrokkenen (professioneel en privé) in de stad kunnen informeren, 

inspireren en aan elkaar kunnen verbinden. We hebben samen met het 

Amsterdams Netwerk Eenzaamheid kunnen agenderen, modelleren, 

inzichten verwerven en discussiëren. En vooral praktijk, wetenschappelijke 

kennis en beleid in diverse vormen van meet-ups aan elkaar kunnen 

verbinden. Het was vooral ook een jaar van heel veel persoonlijke verhalen 

delen, waar we samen met alle deelnemers de beweging hebben 

gemaakt van Tegen Eenzaamheid naar Voor verbondenheid.

In Pakhuis de Zwijger hebben vijf  soorten activiteiten plaatsgevonden, 

te weten:

 - Snapshot-bijeenkomsten

 - Themabijeenkomsten

 - Communities of  Practice

 - Netwerk Eenzaamheid-tafels

 - Week tegen Eenzaamheid

De reeks bijeenkomsten is opgestart met een aantal zogenoemde 

Snapshot-meet-ups, waarin de eerste onderzoeksnotitie Snapshot 

Eenzaamheid met groepen betrokkenen werd getoetst en aangevuld. 

Punten werden op de i gezet, nuanceringen geplaatst, ervaringen en 

kennis gedeeld. Tevens werd met deze meet-ups de basis gelegd voor 

de community Amsterdams Netwerk Eenzaamheid.
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Tijdens de themabijeenkomsten (70-150 deelnemers per avond) 

werden onderwerpen als Eenzaamheid onder millennials, Turkse 

Amsterdammers en ouderen behandeld. In deze sessies werden 

op de specifieke onderwerpen de wetenschappelijke kennis, 

beleidsperspectieven en praktijkervaringen verbonden door een mix 

van onderzoekers, beleidsmakers, maatschappelijke professionals, 

ontwerpers en kunstenaars, sociaal ondernemers en ‘eenzamen’ zelf. 

Tijdens de avonden kwam sterk naar voren dat eenzaamheid geen 

onderscheid maakt tussen leeftijd of  achtergrond. Iedereen kan 

zich ernstig eenzaam voelen, ook die tiener met meer dan duizend 

Facebookvrienden van wie je het niet zou verwachten. Het maakt niet 

uit wie je bent of  waar je woont, maar natuurlijk zijn er interventies 

mogelijk om de kans op eenzaamheid te verminderen. Specifieke 

architectuur kan de kans op ontmoetingen tussen mensen bevorderen, 

en ouderen kunnen zich aansluiten bij een woongroep, waardoor ze 

zich wellicht minder eenzaam gaan voelen. Want zoals de 77-jarige M. 

vertelde: 

Naast de themabijeenkomsten hebben we ook in een kleinere 

opzet (25-35 deelnemers per sessie) Communities of  Practice 

georganiseerd. In deze meet-ups stonden de praktijken van 

alledag centraal. In intensieve dialoog met specialisten uit de 

diverse praktijken en andere leden van het Amsterdams Netwerk 

Eenzaamheid zijn de weerbarstige praktijken besproken, zoals 

bijvoorbeeld: het signaleren van eenzaamheid en het eventueel 

doorverwijzen en de aanpak onder specifieke doelgroepen. De 

specifieke praktijken met mensen met een licht verstandelijke 

beperking of  oudere Marokkaanse vrouwen werden op deze manier 

gedeeld. De intieme setting zorgde voor een extra verdiepingsslag en 

bracht ook de – soms schrijnende – praktijk van ervaringsdeskundigen 

naar voren. Zo vertelde een hulpverlener dat mensen met een licht 

verstandelijke beperking “soms alleen mij, als hulpverlener, één keer 

per maand zien en verder helemaal niemand. Die persoon leeft in een 

totaal isolement, dat gun je niemand.” 

Dat het onderwerp eenzaamheid enorm leeft onder 

Amsterdammers hebben we gemerkt tijdens de Week tegen 

Eenzaamheid in september 2017. Meer dan 1500 geregistreerde 

deelnemers hebben elf  inhoudelijke programma’s, de speciale 

openingsavond en het Eat to meet-diner bezocht. Doordat we 

een week lang vanuit verschillende disciplines naar eenzaamheid 

konden kijken, is er veel geleerd over de vele gezichten en 

perspectieven van eenzaamheid. Opvallend is dat we ook daar 

weer hebben meegemaakt dat bezoekers het enerzijds moeilijk 

vinden om over eenzaamheid te praten (als er bijvoorbeeld aan het 

begin van de avond wordt gevraagd wie er weleens eenzaam is, 

steekt bijna niemand zijn hand op), maar dat er tegelijkertijd enorm 

veel behoefte is om het wel te doen. 

Tot slot hebben we een aantal keer zogenoemde Netwerk 

Eenzaamheid-tafels gehost. Avonden waarbij circa twintig 

betrokken professionals met elkaar om de tafel zijn gegaan om de 

vorderingen van de aanpak met elkaar kritisch te beschouwen en 

te evalueren.

Resumerend hebben wij door onze deelname aan de breed 

gedragen Aanpak Eenzaamheid een enorme betrokkenheid 

waargenomen van uiteenlopende mensen en verbonden 

maatschappelijke organisaties. En we hebben ervaren hoe moedig 

sommigen zijn om over hun eigen eenzaamheid te vertellen. De 

positieve energie van alle samenwerkende partijen om sámen aan 

de slag te gaan, heeft ons als programmamakers zeer geraakt 

en ons nog meer het grote belang van een dergelijke aanpak 

en werkwijze doen beseffen. Een aanpak waarbij de hele stad 

betrokken is en alle Amsterdammers een verantwoordelijkheid 

hebben. We zien dan ook zeer uit naar een nieuw jaar van samen 

optrekken met het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid, waarin 

we graag weer onze platformfunctie willen inzetten (in onze eigen 

locatie Pakhuis de Zwijger, maar zeker ook elders in de stad) vanuit 

de beweging en de ambitie van Tegen Eenzaamheid naar Voor 

verbondenheid.

“Mensen hebben mensen nodig.” 
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Eenzaamheid oplossen. Dat is wat we het liefste willen. Maar liefst twaalf  organisaties 

hebben zich aangesloten bij de Coalitie Erbij Amsterdam. Om samen vereenzaming te 

voorkomen. “Maar,” zegt Ed Theunen, directeur van Hulplijn Amsterdam en voorzitter van 

Coalitie Erbij Amsterdam, “je kunt niet alle eenzaamheid oplossen.”

Oppassen voor generalisatie
“Daar hebben wij bij de Hulplijn vaak mee te maken”, vertelt Ed. “De eenzame mensen 

die wij spreken, kunnen nergens meer terecht. Hebben alle paden eigenlijk al bewandeld, 

maar het heeft hen niet geholpen. Het is goed dat er zinvolle instrumenten worden 

ontwikkeld om eenzaamheid op te lossen. Maar we moeten oppassen voor generalisatie:  

er zijn verschillende vormen van eenzaamheid en de instrumenten zijn niet altijd op 

iedereen van toepassing. Onze visie is dat we deze mensen helpen door te luisteren. 

Niks oplossen, niks aanreiken, niet te snel doorverwijzen … alleen een luisterend oor 

bieden. Meer hebben we niet te bieden. En tegelijkertijd is dat heel veel. We maken 

werkelijk contact met hen. En dat is precies wat ze nodig hebben op dat moment om de 

eenzaamheid tijdelijk te verlichten.” 

‘ Meer hebben we niet te bieden. 
En dat is heel veel!’
Een interview met Ed Theunen

P e r s o o n l i j k e  v e r h a l e n  &  b i j d r a g e n  >  I n t e r v i e w

Ambities
“Een belangrijke zorg is hoe we jongeren kunnen bereiken. Een doelgroep die zich soms 

niet bewust is van de eigen eenzame situatie. De eerste stap is een chatlijn waar ze hun 

verhaal kwijt kunnen, een manier van communiceren die bij hen past. In 2018 zetten we 

ons in om met de chat nog bekender te worden en zo goed mogelijk gevonden te worden. 

Het is goed dat we in de stad ook de wetenschap er actief  bij betrekken. Zo is over 

eenzaamheid onder jongeren te weinig bekend. De ambitie van de gemeente om te leren 

en het beleid weer een stap verder te brengen, onderschrijf  ik van harte.”

Ed Theunen is directeur van Hulplijn Amsterdam en 

voorzitter van Coalitie Erbij Amsterdam. Hulplijn Amsterdam 

is een vrijwilligersorganisatie die 24/7 via telefoon en chat 

gesprekken mogelijk maakt voor eenzame of  verwarde 

mensen. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van 

stedelijke vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden  

met eenzaamheid. 
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‘Ik ben geen 
hulpverlener, ik ben 

een hoopverlener.’ 

Salih Türker, projectleider van de Turkse 
Ouderenraad in Amsterdam tijdens  
de themabijeenkomst: eenzaamheid  
onder Turkse Amsterdammers op  
12 december 2017.



Brieven aan Eenzaamheid, ondertekend Amsterdam. Bijdrage van Platform Voor Eenzaamheid aan de Aanpak Eenzaamheid, Pakhuis de Zwijger, 30 januari 2017



GOED 
VOORBEREID 
OP PAD 

Bod aan de stad  
Een uitnodiging voor een duurzame lerende 
netwerkaanpak eenzaamheid

Eenzaamheid duurzaam en effectief  
aanpakken is complex: eenzaamheid 
is verbonden aan verschillende levens-
terreinen van mensen en aan evenveel 
beleidsterreinen van de gemeente. En 
aan de inzet van diverse professionals en 
vrijwilligers in de stad. Amsterdammers 
zelf  treden bovendien niet gemakkelijk naar 
buiten met hun gevoel van eenzaamheid. 
En wie zich eenzaam voelt, wil ook niet altijd 
geholpen worden. Veel mensen vinden 
het lastig om om te gaan met mensen 
die openlijk uitspreken dat ze eenzaam 
zijn. Tegelijkertijd kloppen beelden over 
eenzaamheid niet altijd. Iemand kan 
eenzaam lijken maar is het niet, of  lijkt het 
niet maar is het wel. 

Zoals we reeds in de Factsheet concludeer-
den, blijkt in de werkpraktijk weinig bekend 
te zijn over welke interventies écht werken 
en waarom. Bestaande activiteiten blijken 
niet altijd goed op elkaar afgestemd te zijn 
(wat tot versnippering en soms concurrentie 
leidt) en beschikbare kennis uit de weten-
schap over wat werkt bereikt de praktijk 
vaak niet. Andersom kunnen vragen uit 
de praktijk nog beter door de wetenschap 
worden opgepakt. 

Ook hebben we gezien dat het grootste 
deel van de interventies zich in Amsterdam 
op ouderen lijkt te richten, hoewel eenzaam-
heid evengoed veel voorkomt onder andere 

leeftijdsgroepen. Verder zit veruit de meeste 
inzet van professionals en vrijwilligers op 
sociaal-culturele activiteiten en ontmoe-
tingsmogelijkheden. Interventies waarvan 
we weten dat ze (ook) effectief  zijn, zoals 
het versterken van sociale vaardigheden, 
en het vinden van een sociale rol, maar 
ook deskundigheidsbevordering van 
hulpverleners, worden nauwelijks ingezet. 
Daarnaast laat de verkenning van eenzaam-
heid in Amsterdam zien dat er maar weinig 
inspanningen zijn op het terugdringen van 
in het bijzonder ernstige eenzaamheid.

Taaie kost, maar we zijn heel veel te weten 
gekomen de afgelopen tijd. In dit deel 
bekijken we dit van een afstand, brengen 
we inzichten en resultaten bij elkaar en doen 
we op basis daarvan een voorstel voor een 
meerjarige duurzame aanpak en beantwoor-
den we de vraag van de gemeenteraad: 

‘Maak inzichtelijk op welke wijze een 
stedelijke aanpak tegen eenzaamheid kan 
worden gestart.’ 

Dit Bod aan de Stad is een uitnodiging aan 
alle aandeelhouders in praktijk, beleid en 
wetenschap. Het geeft de aandeelhouders 
in het netwerk een kader waarbinnen zij 
inhoudelijke keuzes kunnen maken om meer 
en beter eenzaamheid in Amsterdam te 
verminderen. En de reis langdurig samen 
voort te zetten!
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1. Waarom: beschrijft de missie van een meerjarige aanpak tegen 
eenzaamheid. 

2. Waartoe: hier worden de visie en de vier doelen beschreven die met 
een aanpak van eenzaamheid zouden moeten worden nagestreefd en 
op wie de aanpak zich richt. 

3. Programma van Mogelijkheden: dit is een afwegingskader om vast 
te stellen wat de aard, ernst en oorzaken van de eenzaamheid zijn, om 
hierop het juiste interventieaanbod in te kunnen zetten. 

4. Hoe: hier wordt beschreven welke algemene infrastructuur er nodig is 
om initiatieven, interventies en projecten zo effectief  mogelijk te laten 
zijn en hier als stad van te kunnen leren.
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Een Verbonden stad - minder eenzaamheid door samen te doen wat werkelijk werkt!

Wat willen we bereiken?

Wie Gradaties Typen Invloedssferen Interventies

Het voorkomen van vereenzaming Het verminderen van matige en ernstige eenzaamheid
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Netwerkaanpak Al doende leren

Lerend Netwerk
Eenzaamheid pak je samen aan

“Ik ben blij met de 
richting die is gekozen 
voor de Aanpak 
Eenzaamheid: gedeeld 
eigenaarschap in de 
stad en de gemeente 
die samenwerkt met 
zoveel Amsterdammers 
die allemaal op hun eigen 
manier eenzaamheid 
tegengaan. De aanpak 
moet wel een lange tijd 
meegaan. Laten we dit 
voor 20 jaar doen en 
dan terugkijken: dit 
was de start van een 
beweging die Amsterdam 
echt heeft veranderd.’’

Maarten Poorter,  
gemeenteraadslid van de PvdA 
en indiener van de motie

In dit deel van de reisgids beschrijven we hoe een meerjarige, duurzaam 
effectieve aanpak van eenzaamheid er uit zou kunnen zien: welke 
missie, visie en doelen daar richting aan zouden moeten geven. Welke 
handelingsopties er zijn, hoe je samenwerkt en hoe dit alles al landt 
en kan gaan landen in de stad. Deze uitnodiging voor een stadsbrede 
Aanpak Eenzaamheid is veel meer dan alleen een document. We zijn al 
samen onderweg, en we blijven al doende leren. Tijdens deze tussenstop 
benoemen we de kernelementen, waarvan we zeggen: dit is essentieel voor 
een meerjarige duurzame aanpak. We lichten deze in vier onderdelen toe:

Bod aan de stad: 
Een uitnodiging voor een duurzame lerende 

netwerkaanpak eenzaamheid
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Waarom
Een meerjarige duurzame aanpak van  
eenzaamheid in Amsterdam heeft een  
inhoudelijke doelstelling en een opdracht 
voor de werkwijze nodig:

Minder eenzaamheid in Amsterdam
en
Meer doen wat werkelijk werkt! 

De missie van een aanpak is dan: 

Een Verbonden Stad - minder 
eenzaamheid door samen te doen  
wat werkelijk werkt!

Het is belangrijk dat we als Amsterdammers 
een gevoel van verbondenheid in relatie(s) 
met anderen ervaren. Dat we niet het gevoel 
hebben dat we er alleen voorstaan en niet 
kunnen terugvallen op anderen. Dat we 
ervaren dat we van waarde zijn voor een 
ander. En dat anderen echt van betekenis 
zijn voor ons. Dit draagt bij aan zelf  de  
regie over het leven hebben en mee te 
doen in de stad, op een manier die bij ons 
allemaal past. 

Kennis over wat werkt bij eenzaamheid 
moet hiervoor meer en beter worden 
toegepast door professionals in beleid en 
uitvoering. Hun praktijkervaringen moeten 
terugkomen bij de wetenschap, zodat 
kennis en kunde over ingrijpen bij vereen-
zaming voortdurend verbeterd worden.

Geen eenzaamheid meer?
Voor deze aanpak is een lange adem nodig.  
Deze missie richt zich op het stoppen van 
de stijging van de eenzaamheidscijfers 
in 2026. Op de langere termijn, in 2034, 
zouden de cijfers op het gemiddelde in 
Nederland moeten liggen. 

De mens in het midden
De eigen kracht van Amsterdammers zien 
wij als datgene wat iemand kan, bepaald 
door zijn of  haar individuele mogelijkheden 
en beperkingen. Het is nodig dat iedereen 
die een ander wil helpen, naast de 
eenzame Amsterdammer gaat staan en zijn 
individuele kracht en situatie als vertrekpunt 
neemt voor handelen. Ook gaat het om de 
niet-eenzame Amsterdammer, en te zorgen 
dat hij of  zij als familie, vriend of  buur 
een bijdrage kan leveren. Dit heeft voor 
organisaties als consequentie eenzaamheid 
als integraal vraagstuk te behandelen en op 
basis daarvan samen te werken.

De opgave is leidend
Wij zien het als de opgave om in te grijpen 
in processen van vereenzaming in de stad. 
Om het effectief  werken hieraan in de stad 
te versterken en die kans samen te grijpen. 
Dat deze opgave centraal staat, betekent 
dat we werken vanuit het gezamenlijk 
belang. En dat de weg die nodig is daar-
naartoe, en niet de bestaande structuren, 
voorop staat. Het is een gezamenlijke 
zoektocht naar het creëren van de stad 
waarin we willen wonen: een Verbonden 
Stad! 

Toevoegen aan de bestaande praktijk
De bestaande praktijk met haar inwoners, 
netwerken en organisaties is het vertrekpunt 
om de inzet op vereenzaming verder uit 
te bouwen. Er gebeurt al ontzettend veel 
voor het versterken van de draagkracht van 
wijken, buurten en straten en van kwets-
bare en eenzame Amsterdammers in het 
bijzonder. Het gaat erom samen de aanpak 
van vereenzaming verder te intensiveren en 
verbeteren.

Tijd, ruimte en aandacht
Het aansluiten bij wat mensen echt kunnen, 
willen en nodig hebben, kost tijd. En het 
heeft langdurige en oprechte aandacht 
nodig en ruimte in de afspraken met elkaar, 
als professionals onderling en met Amster-
dammers zelf, om te reflecteren en bij te 
sturen. In de dagelijkse werkpraktijk hebben 
professionals in beleid en uitvoering deze 

We houden rekening met een stijging van 
de eenzaamheidscijfers in de periode 
2018-2022, in navolging van de aanpak van 
vergelijkbaar complexe maatschappelijke 
vraagstukken. Er is dan geen werkelijke 
stijging; de omvang van het probleem komt 
beter in beeld. De oorzaak hiervan ligt in 
betere signalering, het doorbreken van het 
taboe op eenzaamheid en grotere bewust-
wording van de problematiek.

Waartoe 
De missie van de voorgestelde aanpak laat 
zich vertalen in een visie en doelen. 

Visie
In een duurzame aanpak van eenzaamheid 
zien we eenzaamheid als een staat van 
zijn die iedereen kan ervaren en onderdeel 
is van de menselijke belevingswereld. 
Eenzaamheid kunnen we als samenleving 
nooit uitbannen. Maar in het proces van 
vereenzaming kunnen we wel ingrijpen. 
Het is waardevol voor Amsterdammers 
en Amsterdam, wanneer de samenleving 
mogelijkheden biedt voor ieder individueel 
mens om betekenis en steun te ervaren in 
de verbinding met anderen. Op eenzaam-
heid grijp je alleen niet zómaar in: het is een 
intiem onderwerp, waar voor veel mensen 
een taboe op rust. Ingrijpen kan niet zonder 
echte interesse in de ander: de ander 
erkennen op basis van gelijkwaardigheid. 

Dat betekent dat we bij het ontwikkelen 
van een meerjarige duurzame aanpak, de 
volgende uitgangspunten als wegwijzer 
hebben gebruikt:1

tijd en ruimte niet genoeg. Een meerjarige 
aanpak moet dit mogelijk maken, als 
voorwaarde om op langere termijn effectief  
te kunnen zijn. 

Voor wie en met wie
Het afgelopen jaar heeft de Aanpak 
Eenzaamheid Amsterdam zich niet op 
eenzame Amsterdammers zelf  gericht, 
maar op de professionals en vrijwilligers die 
zich voor hen inzetten. Zij bekommeren zich 
vanuit het welzijnswerk, de gezondheids-
zorg, het woningbeheer, kunst en cultuur om 
de Amsterdammers. Zij zijn degenen met 
de directe contacten in buurten en straten. 
Zij hebben de sleutel in handen om als stad 
effectiever te worden in het voorkomen en 
verminderen van eenzaamheid. Samen met 
de aandeelhouders die voor en met hen de 
goede voorwaarden scheppen om hun werk 
te kunnen doen: hun eigen organisaties, 
de gemeente en de wetenschap. De 
voorgestelde meerjarige aanpak die we hier 
beschrijven richt zich dan ook op hen.

Doelen – wat er moet gebeuren
De missie en de visie leiden tot twee 
‘wat’-doelen. De doelen lichten we hieron-
der verder toe. Het is duidelijk: we willen 
minder eenzaamheid. Wat moet daarvoor 
gebeuren?

 Het voorkomen van vereenzaming
Eenzaamheidsbestrijding gericht op de 
groep niet-eenzamen en lichte eenzaam-
heid. Inzicht in oorzaken en factoren 
bij het ontstaan van eenzaamheid is 
cruciaal om eenzaamheid te kunnen 
voorkomen. Vervolgens gaat het om 
community-building en tijdig investeren 
in sociale vaardigheden en een divers 
sociaal netwerk.

 Het verminderen van matige en ernstige
eenzaamheid 
Hier gaat het om veel verschillende 
groepen mensen die emotionele en/
of  sociale eenzaamheid ervaren. Om 
dit echt te verminderen is het van groot 
belang het huidige scala aan interventies 
te verbeteren en uit te breiden.

1 In dit voorstel voor een meerjarige aanpak van eenzaamheid, sluiten we aan bij de zes principes op het sociaal domein van de gemeente Amsterdam:
 1. Eigen kracht en dragende samenleving centraal
 2. Besparen en toch snellere en betere dienstverlening aan burgers bieden
 3. Ondersteuning bij de burger (in de buurt) inrichten
 4. Samen vernieuwen: partnerschappen met maatschappelijke partners en burgers
 5. Stoppen met stapelen, inzet van bewezen effectieve aanpakken en durven te experimenteren 
 6. Maatwerk met oog voor de diversiteit in de stad
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Toelichting ‘wat’ - 
doelen

Het voorkomen van vereenzaming
Eenzaamheidsexperts stellen dat het bij 
eenzaamheidsbestrijding belangrijk is om 
niet alleen in te zetten op het verminderen 
van eenzaamheidsgevoelens, maar juist 
ook op de preventie van eenzaamheid. 
Zij verwachten dat er met een aanpak 
gericht op het voorkomen van eenzaamheid 
zelfs meer winst is te behalen dan door 
een aanpak gericht op het verminderen 
van eenzaamheid (De Jong-Gierveld en 
Fokkema, 2015). Eenzaamheidsbestrijding 
zou daarom meer gericht moeten zijn op de 
groep niet-eenzamen. Hierbij zou de nadruk 
moeten liggen op het bewust maken van het 
belang van een goed functionerend sociaal 
netwerk aan de ene kant en het vroegtijdig 
helpen van mensen bij het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden aan de andere kant 
(Schoenmakers et al., 2014). 

Een divers netwerk
Volgens De Jong-Gierveld en Fokkema 
(2016) moeten mensen tijdig investeren 
in een netwerk van verschillende typen 
contacten en sociale relaties om gevoelens 
van eenzaamheid op latere leeftijd te 
voorkomen. Op latere leeftijd is het immers 
niet altijd eenvoudig om nieuwe contacten 
te maken. Alleen contact met een partner 
of  kinderen is niet voldoende. Contacten 
met mensen buiten de directe eigen 
familiekring, zoals vrienden, buren en 
overige familieleden zijn ook erg belangrijk 
voor mensen om zich verbonden en 
gewaardeerd te voelen. Daarnaast is het 
belangrijk om contacten dichtbij te hebben. 
Mensen met veel contacten in de buurt zijn 
meestal minder eenzaam dan mensen met 
evenzoveel contacten op afstand!2

Het is nodig om andere interventies toe te 
voegen, aan het bestaande repertoire. Want 
alhoewel er twee vormen van eenzaamheid 
zijn, sociale en emotionele eenzaamheid, 
wordt de oplossing vaak gezocht in het 
in contact brengen van mensen die zich 
eenzaam voelen met anderen; het verhogen 
van de sociale participatie. 

Hulpverleners veronderstellen dan dat een 
klein netwerk de belangrijkste oorzaak is 
van eenzaamheid (Fokkema & Van Tilburg, 
2007). We hebben in het Snapshot gecon-
stateerd dat deze aanname terugkomt in het 
aanbod van ondersteuning bij eenzaamheid 
in de gemeente Amsterdam: veruit de 
meeste inzet van professionals en vrijwilli-
gers zit op sociaal-culturele activiteiten en 
ontmoetingsmogelijkheden. Interventies 
die bewezen effectief  zijn worden beperkt 
ingezet. Ook veel aanvragen voor de 
experimenten (zie hoofdstuk 3) richtten zich 
op ontmoeting. Maar het moge duidelijk 
zijn: de mate van de ervaren eenzaamheid 
wordt zeker niet alleen bepaald door kwanti-
teit. Juist ook de kwaliteit van de sociale 
relaties is van invloed. Een toename van het 
aantal contacten is dus lang niet altijd de 
oplossing voor eenzaamheid.

Community-building 
Community’s kunnen plekken of  groepen in 
een buurt zijn, maar net zo goed een web 
van relaties met personen die ver uit elkaar 
wonen. Daarbij spelen toewijding aan 
gedeelde waarden, betekenis geven aan 
samenleven en erkenning van identiteit een 
belangrijke rol. Verbondenheid is essentieel 
in de aanpak tegen eenzaamheid, maar 
wordt niet altijd als vertrekpunt genomen. 
En daar zit nog een lastige opgave: bij een 
groep horen betekent misschien ook dat je 
niet bij een andere groep wilt horen. Met 
verbinden, je verbonden voelen met ‘like 
wise souls’ (gelijkgestemden), komt ook 
uitsluiten. 

Het vergroten van het bewustzijn over 
het belang van community’s is meer dan 
bijvoorbeeld het zomaar organiseren 
van een straatfeest. Het versterken van 
community’s vraagt soms om een zetje in 
de rug door professionele begeleiding, het 
maken van de juiste verbindingen of  het 
afstemmen van de fysieke woonomgeving. 
Het eigenaarschap van community’s moet 
te allen tijde bij de community’s zelf  liggen. 

Het verminderen van matige en ernstige 
eenzaamheid
Hoewel voorkomen beter is dan genezen, is 
het van belang ook de ernstige en matige 
eenzaamheid waar Amsterdammers nu mee 
kampen terug te dringen. En het proces 
van verdere vereenzaming te stoppen. Want 
eenzaamheid heeft grote impact op de 
gezondheid en de kwaliteit van leven van 
Amsterdammers. We hebben gezien dat er 
een mismatch is tussen vraag en aanbod. 

2  Van Tilburg en De Jong-Gierveld, 2007
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1. Wie is de eenzame  
Amsterdammer?  
 
 

2. Gradatie van eenzaamheid. 
In welke mate is iemand 
vereenzaamd? 
 

3. Typen eenzaamheid.  
Welk type eenzaamheid  
wordt ervaren? 
 

4. Regenboogmodel. 
Op welke invloedssferen kun 
je ingrijpen?

5. Focus. 
Op welke subdoelen kun 
je je richten volgens de 
best beschikbare kennis?

6. Acties. 
Wat zijn de best 
passende interventies 
en vormen van onder-
steuning?

Af  en toe gevoelens van eenzaamheid. 
Hoort bij ieders leven.
Opgave: Preventie van vereenzaming. 

Sociale eenzaamheid Individuele kenmerken.  
Zoals het hebben van een fysieke of  
psychische beperking. Denk ook aan 
beperkte sociale vaardigheden,  
verlegenheid en weinig zelfvertrouwen. 

Individueel gedrag.
Welke keuzes maakt iemand in zijn leven, 
bijvoorbeeld met betrekking tot gezond-
heid en sociale relaties? 

Vergroten gevoel thuis te zijn in je wijk 
en/of  de stad.
Vergroten gevoel van grip te hebben 
op het eigen leven.
Vergroten zelfvertrouwen.

Community-building, bijvoorbeeld 
m.b.v. ABCD-methode.
Taboe doorbreken (maakt signa-
leren en bespreekbaar maken 
gemakkelijker).
Welzijn op recept voor tijdig 
signaleren en verwijzen.
Sociale en communicatieve 
vaardigheden trainen. 

Lichte vereenzaming.
Opgave: Verdere vereenzaming voorkomen 
en ondersteuning bieden.

Sociale omgeving. 
Invloed van het sociale netwerk van o.a. 
buren, vrienden en familie. 

Matige vereenzaming.  
Opgave: Afglijden voorkomen,  
ondersteuning bieden en leren omgaan  
met eenzaamheid.

Emotionele eenzaamheid Specifieke sociaal-economische en 
culturele omgevingsfactoren. 
In welke situatie bevindt iemand zich als 
het gaat om bijvoorbeeld werk, opleiding 
en wonen. 

Ernstige vereenzaming/sociaal isolement.
Opgave: Afglijden voorkomen, stabiliseren 
situatie en achtervang bieden.

Algemene maatschappelijke  
omgevingsfactoren.  
Zoals het taboe op eenzaamheid, 
veranderingen in wetgeving (o.a. invoering 
Wmo en andere decentralisaties) en de 
economische conjunctuur.   

Vergroten gevoel dat situatie stabiel is.
Vergroten gevoel op iemand terug te 
kunnen vallen in geval van nood.

Langdurig contactmomenten 
creëren om vertrouwen te winnen.
Begeleiden bij dagelijkse  
bezigheden.
Monitoren door professionals 
(vangnet).

Wegwijzer - ondersteunen bij vereenzaming

Sociale eenzaamheid:
a) Vergroten gevoel voldoende 
contacten te hebben (netwerk).
b) Vergroten gevoel erbij te horen.

Emotionele eenzaamheid:
c) Vergroten gevoel van intimiteit. 
d) Vergroten gevoel dat het leven 
betekenisvol is. 

A+B+C+D Bieden van praktische 
ondersteuning
(ook om ‘binnen te komen’ en 
vertrouwen te winnen).
A+B+C Helpen bij verbeteren 
sociale vaardigheden.
A+B Bieden van ontmoetings-
mogelijkheden.
B+C Faciliteren van persoonlijk en 
betekenisvol contact. 
B+C+D Helpen vinden van een 
sociaal gewaardeerde rol.
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Zowel professionals, beleidsmakers en 
Amsterdammers kunnen met behulp van 
de vragen in de wegwijzer bepalen welke 
doelen zij stellen en welk soort activiteiten 
daarbij passen, zodat zij eenzaamheid zo 
effectief  mogelijk kunnen voorkomen en 
aanpakken.
 

1   Persona’s: wie is de Amsterdammer 
die zich eenzaam voelt?

We zien acht belangrijke groepen van 
Amsterdammers die vereenzamen. De 
achtergrondkenmerken van deze groepen 
hebben we gevangen in persona’s; fictieve 
personages. Zij staan voor een grotere 
variëteit van mensen die vereenzamen.  
De persona’s geven inzicht in de verschei-
denheid en complexiteit van eenzaamheid. 
Ze laten duidelijk zien dat er geen eenvou-
dige oplossingen zijn. De uitgebreide 
persona-beschrijvingen zijn hier te vinden:  
www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/
toolkit/33/snapshot-de-verkenning

2   Spiraal van eenzaamheid 
Eenzaamheid is dus in essentie een 
negatief  gevoel dat ontstaat als je beteke-
nisvolle contacten mist. Iedereen krijgt er in 
zijn of  haar leven mee te maken, bijvoor-
beeld bij een verhuizing, een scheiding, 
verlies van werk of  het overlijden van een 
naaste. Meestal is het gevoel van eenzaam-
heid tijdelijk en is het een persoonlijke 
ervaring die bij het leven hoort en waarmee 
je, met behulp van anderen, om moet gaan. 
Mensen vereenzamen als het gevoel van 
eenzaamheid over een langere periode 
aanhoudt. Zij dreigen dan in een neerwaart-
se spiraal terecht te komen, waarin zij zich 
onder andere langzaam terugtrekken en 
negatiever gaan denken. 
Het vereenzamen van mensen is vaak een 
proces van jaren, dat niet met een druk op 
de knop teruggedraaid kan worden. Uit 
ervaringen in de praktijk en kennis vanuit de 
wetenschap wordt het steeds duidelijker dat 
het succesvol verminderen van eenzaam-
heid ook stapsgewijs verloopt. En dat er 
dus meerdere acties, soms opeenvolgend, 
soms tegelijkertijd, nodig zijn. 

Gebruiksaanwijzing
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3   Eenzaamheid kent verschillende 
vormen. Experts maken het onder-
scheid tussen twee hoofdvormen: 
emotionele en sociale eenzaamheid.  
Welk type of typen eenzaamheid wordt 
ervaren?

‘Emotionele eenzaamheid’ ontstaat bij een 
sterk gemis door de afwezigheid van een 
intieme relatie, een emotioneel hechte 
band met een partner, familielid of  een 
hartsvriend(in) en kan bijvoorbeeld ontstaan 
na een scheiding.

‘Sociale eenzaamheid’ is gekoppeld aan 
het gemis van betekenisvolle relaties met 
een bredere groep van mensen om je heen, 
zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, 
mensen met dezelfde belangstelling, 
mensen om samen een hobby mee uit te 
oefenen.

Om ondersteuners te helpen bepalen 
welke stappen het meest passend zijn, 
hebben we een indeling gemaakt naar vier 
‘subdoelen’ waar je je op kunt richten als 
je mensen wilt ondersteunen die vereen-
zamen.3 Vervolgens kun je aan de hand 
van de subdoelen bepalen welke vormen 
van ondersteuning het beste passen bij de 
doelgroep of  persoon in kwestie:

Sociale eenzaamheid
1  Vergroten van het gevoel te beschikken 

over voldoende sociale contacten. 
2  Vergroten van het gevoel ‘erbij te horen’. 

Het gaat om de ervaring deel uit te 
maken van een groep, een sociaal wezen 
te zijn. 

Emotionele eenzaamheid
3  Vergroten van het gevoel van intimiteit 

met een ander. Het gaat om de ervaring 
‘dat er iemand bestaat die er voor je is’, 
waarmee je lief  en leed kunt delen en die 
je begrijpt. 

4  Vergroten van het gevoel van betekenis-
vol zijn. Het gaat om de ervaring een doel 
te hebben, ergens aan bij te dragen. 

De eerste ring eromheen staat voor het 
individuele gedrag: welke keuzes maakt 
iemand in zijn leven, bijvoorbeeld in relaties 
met anderen, zijn gezondheid en de 
besteding van zijn tijd. 
De tweede ring verbeeldt de netwerken 
waarin het individu zich al dan niet begeeft: 
het gezins- en familieverband, vrienden, de 
buurt, werk, sportclub etc. 
De derde ring verbeeldt in welke sociaal-
economische situatie de persoon zich al 
dan niet bevindt: heeft iemand werk, een 

4   Het Regenboogmodel
Welke invloedssferen en factoren spelen 
een rol bij de ervaren eenzaamheid? Het 
proces van vereenzaming is complex, 
omdat veel verschillende factoren erop van 
invloed zijn. De belangrijkste oorzaken van 
eenzaamheid zijn:

1.  Veranderingen in het sociale netwerk door 
life events met een grote impact

Mensen kunnen eenzaam worden door 
belangrijke gebeurtenissen die zij in hun 
leven meemaken, denk aan een verhuizing, 
ontslag, echtscheiding, verweduwing of  
het verlies aan mobiliteit. Hierdoor kunnen 
zij een deel van hun sociale netwerk, of  de 
aansluiting daarmee, verliezen. 

2. Individuele kenmerken
Eenzaamheid kan ook voortkomen uit 
bepaalde individuele kenmerken en 
persoonlijke eigenschappen. Denk bijvoor-
beeld aan persoonlijke eigenschappen 
zoals geringe sociale vaardigheden, een 
gebrek aan probleemoplossend vermogen, 
sterke verlegenheid en introversie, weinig 
zelfvertrouwen, weinig vertrouwen in de 
medemens of  een negatief  zelfbeeld, 
waardoor men minder goed is in het leggen 
en onderhouden van contacten. Andere 
individuele kenmerken zijn onder meer 
gezondheidsproblemen (hardhorendheid, 
slechtziendheid, slecht ter been zijn, 
psychische problemen). 

3. (Onrealistisch) hoge verwachtingen
Een derde oorzaak voor eenzaamheid is dat 
mensen te hoge of  onrealistische verwach-
tingen hebben over de omvang of  kwaliteit 
van hun relatienetwerk.

Om te bepalen hoe we deze en andere 
oorzaken kunnen beïnvloeden, hanteren we 
een variant van het Regenboogmodel.4 
De binnenste cirkel staat voor het individu, 
zijn persoonlijke kenmerken die op zichzelf  
onveranderbaar zijn. Denk aan karakter en 
fysieke eigenschappen. 

woning, doet hij een opleiding etc. Dit 
zegt onder andere iets over de sociale rol 
die iemand in de maatschappij vervult. 
Het ontbreken van een sociale rol is een 
risicofactor voor eenzaamheid.
De vierde ring staat voor de invloedssfeer 
van de maatschappij: in welke omstandig-
heden leven we, welke normen gelden er, 
hoe gaan we met elkaar om? Hier plaatsen 
we bijvoorbeeld dat eenzaamheid in de 
samenleving veelal als taboe wordt gezien. 
Maar ook de ontwikkelingen ten aanzien 
van de verhoudingen overheid en inwoner, 
waarbij de eerste ruimte wil laten voor 
maatschappelijk initiatief  en meer zelfregie 
van de laatste.

Passende interventies 
Op welke doelen kun je je richten? En welke 
typen interventies passen daarbij?

3 Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelen Theo van Tilburg en Tamara Bouwman een richtlijn voor wijkverpleegkundigen die gebaseerd 
is op een stapsgewijze aanpak (zie bijlage). Mede op basis hiervan zijn de subdoelen geformuleerd.

4 Dahlgren en Whitehead (1991) 
leef  & werk

omstandigheden
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5   Preventie van vereenzaming
Het groene gedeelte in het handelings-
kader geeft de mogelijkheden weer 
voor de preventie van vereenzaming. 
Preventie gaat zowel over het voorkomen 
van vereenzaming bij alle inwoners als 
bij specifieke groepen inwoners die een 
verhoogd risico lopen om te vereenzamen 
(bijvoorbeeld door life events als verlies 
van werk of  verweduwing). Een belangrijke 
vorm van preventie die nog vaak over het 
hoofd wordt gezien is het verbeteren van 
communicatieve en sociale vaardigheden. 
Dit kan bijvoorbeeld verwerkt worden in 
opleidingen. Community-building is een 
andere belangrijke vorm van preventie 
van vereenzaming. De mogelijkheid voor 
mensen om zich aan te sluiten bij een 
gemeenschap waar zij zich thuis voelen, 
kan voorkomen dat zij vereenzamen. De 
ABCD-methode is een beproefde methode 
bij het bouwen aan community’s. 
Preventie gaat ook over het op tijd 
signaleren van risicosituaties en bieden 
van, en doorverwijzen naar, passende 
ondersteuning. Welzijn op Recept helpt 

1   Bieden van praktische  
ondersteuning

Het bieden van praktische ondersteuning 
kan een belangrijke eerste stap zijn 
bij het verminderen van eenzaamheid. 
Denk bijvoorbeeld aan het helpen met 
administratie, bieden van vervoer en het 
ontlasten van mantelzorgers. Soms moeten 
eerst praktische problemen verholpen 
zijn, voordat mensen ruimte in hun hoofd 
hebben om hun netwerk te verbeteren. 
Praktische ondersteuning wordt vaak door 
verschillende organisaties en initiatieven 
aangeboden. Het is daarom van belang 
dat deze partijen, en de contactpersonen, 
bekend zijn. Praktische ondersteuning is 
ook het warm doorverwijzen: veel mensen 
vinden het lastig naar nieuwe sociale 
activiteiten te gaan. Het kan voor hen veel 
betekenen als de eerste keren iemand met 
hen meegaat.

2   Helpen verbeteren van  
sociale vaardigheden 

Voor het onderhouden en aangaan van 
sociale contacten zijn sociale vaardigheden 
cruciaal. Ook bij de communicatie met 
instanties, werkgevers en collega’s zijn 
deze vaardigheden van belang. Denk bij 
het verbeteren van sociale vaardigheden 
bijvoorbeeld aan mensen helpen meer initi-
atief  te nemen bij het contact opnemen met 
anderen, taallessen en trainingen gericht 
op sociale vaardigheden en assertiviteit. 
Ontmoetingsactiviteiten en maatjesprojec-
ten zouden vaker moeten kijken hoe het 
versterken van sociale vaardigheden in de 
eigen aanpak verwerkt kan worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door de samenwerking op te 
zoeken met een gespecialiseerde psycho-
loog of  maatschappelijk werker. 
Het versterken van sociale vaardigheden 
past bij de subdoelen a, b en c. 

3   Bieden van  
ontmoetingsmogelijkheden 

Denk bij ontmoetingsmogelijkheden 
bieden bijvoorbeeld aan het organiseren 

de gezondheidssector om passende 
oplossingen te vinden voor psychosociale 
problemen. 

Ten slotte is het voor preventie van belang 
dat het taboe op eenzaamheid vermindert. 
Door het taboe te doorbreken, is eenzaam-
heid makkelijker en eerder te signaleren 
en te bespreken en kan in een zo vroeg 
mogelijk stadium ondersteuning geboden 
worden. 

6   Lichte en matige vereenzaming
Wanneer een inwoner te maken heeft met 
een lichte of  matige vorm van vereenza-
ming begint het bieden van ondersteuning 
bij het contact maken, vertrouwen winnen 
en het bespreekbaar maken. Aan de hand 
van je focus (zie kolom 5) kun je als profes-
sional, vrijwilliger en ervaringsdeskundige 
bepalen welke vormen van ondersteuning 
het meest passend zijn (zie hieronder de 
beschrijving van de zeven vormen van 
ondersteuning). Beleidsmakers kunnen 
zorgen dát er gebruikgemaakt wordt van 
passende vormen van ondersteuning. 

van een wandelclub, een concert, een 
gezamenlijke maaltijd of  een kaartavond. 
Momenteel vallen de meeste activiteiten 
die zich richten op eenzaamheid onder 
deze noemer. Mensen de mogelijkheid 
bieden anderen te ontmoeten, leidt echter 
niet automatisch tot minder eenzaamheid. 
Mensen moeten allereerst openstaan voor 
nieuwe contacten en daar ruimte in hun 
hoofd voor hebben. Bovendien hebben 
mensen die vereenzaamd zijn, niet altijd 
meer de vaardigheden om zich staande 
te houden in een groep. Het aansluiten 
bij een groeps activiteit kan dan tot teleur-
stellingen leiden en zelfs een averechts 
effect hebben. Succesvolle ontmoetings-
activiteiten betrekken de doelgroep bij 
het bedenken, organiseren en uitvoeren 
van activiteiten. Groepsactiviteiten waar 
mensen vijf  maanden of  langer regelmatig 
aan deelnemen blijken goed te werken om 
eenzaamheid te verminderen. Het bieden 
van ontmoetingsmogelijkheden past het 
beste bij de subdoelen a en b.

4   Faciliteren van persoonlijk  
en betekenisvol contact 

Voorbeelden van deze vorm van onder-
steuning zijn maatjes- en mentorprojecten, 
bezoekdiensten en lotgenotencontact. Deze 
vorm van ondersteuning past het beste bij 
gevoelens van emotionele eenzaamheid 
(subdoelen c en d). Kern van eenzaamheid 
is het gemis aan betekenisvol contact. 
Als het mensen niet lukt dit zelfstandig te 
organiseren, kun je hierbij ondersteunen. Bij 
maatjesprojecten en bezoekdiensten loont 
het de moeite te investeren in een goede 
match. Het contact kan immers alleen 
betekenisvol zijn als mensen een ‘klik’ met 
elkaar hebben en zich in elkaar herkennen. 
Om goed te kunnen ‘matchen’ is het nodig 
dat er voldoende tijd is voor kennismakings-
gesprekken. Het bespreken van interesses, 
waarden, behoeften en wensen staat daarin 
centraal. 

Zeven vormen van ondersteuning
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5   Helpen vinden van een  
sociaal gewaardeerde rol 

Het van belang kunnen zijn voor een ander 
en gezien worden door anderen, vergroot 
het gevoel dat het leven betekenisvol is 
(subdoel d). Voorbeelden van gewaardeer-
de sociale rollen zijn die van vrijwilliger, 
werknemer en opleider/coach. In de praktijk 
blijken mensen die om ondersteuning van 
een vrijwilliger vragen (bijvoorbeeld een 
maatje), vaak in een later stadium zelf  als 
maatje te willen werken. Het onderscheid 
tussen deelnemer en vrijwilliger is in sociale 
projecten vaak maar klein. Het is daarom 
van belang hier oog voor te hebben, zodat 
mensen de ontwikkeling van deelnemer 
naar een sociaal gewaardeerde rol kunnen 
maken. 

6   Helpen vinden van  
bezigheden en afleiding

Als mensen lekker bezig zijn, kan daardoor 
het gevoel van eenzaamheid gerelativeerd 
worden en naar de achtergrond verdwijnen. 
Denk bij bezigheden aan activiteiten als 
tuinieren, wandelen en schilderen. Als 
mensen een activiteit vinden waarin zij 
plezier hebben of  ‘hun ei kwijt kunnen’ kan 
dat bovendien leiden tot een toename van 
het zelfvertrouwen: ‘ik kan dit’.  

Hoe-doelen: samen effectiever eenzaam-
heid verminderen!
Kennis over wat werkt bij eenzaamheid, 
zoals in bovenstaand handelingskader staat 
beschreven, moet meer en beter worden 
toegepast door professionals in beleid 
en uitvoering. En hun praktijkervaringen 
moeten terugkomen bij de wetenschap. 
Zodat kennis en kunde over ingrijpen bij 
vereenzaming ook voortdurend verbeterd 
worden. Kortom: meer doen wat werkelijk 
werkt! Hoe doe je dat in een meerjarige 
stedelijke aanpak?

Bezigheden kunnen ook bestaan uit 
educatieve activiteiten, zoals een fotografie-
cursus, een taalcursus, een studiekring of  
een computercursus. 

7   Het ontwikkelen van realistische 
verwachtingen van sociale situaties 

Mensen die vereenzamen trekken zich vaak 
terug en ontwikkelen negatieve gedach-
tenpatronen. Deze negatieve gedachten 
kunnen leiden tot een passieve houding (‘ik 
ga niet naar dat feestje, niemand zit toch 
op mij te wachten’). Het helpen doorbreken 
van negatieve gedachtenpatronen blijkt 
een opmerkelijk effectieve vorm van het 
verminderen van eenzaamheid te zijn, die 
nog weinig wordt ingezet. De bekendste 
vorm van het doorbreken van negatieve 
gedachtenpatronen is ‘cognitieve gedrags-
therapie’. Het uitgangspunt hiervan is dat 
het niet de gebeurtenissen zelf  zijn die een 
mens negatieve gevoelens en gedachten 
bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor 
iemand de werkelijkheid bekijkt. Als mensen 
leren om negatieve gedachten anders 
te interpreteren, kunnen deze afnemen. 
Een belangrijke uitdaging voor de huidige 
praktijk is om de huidige activiteiten en 
interventies aan te vullen met onderdelen 
die zich richten op het doorbreken van 
negatieve denkpatronen. 

Werken met de methodiek van netwerk-
regie
Het netwerk vertrekt vanuit de gedachte dat 
eenzaamheid alleen kan worden aangepakt 
als er wordt samengewerkt.
• In het netwerk komen wetenschap, beleid 

en praktijk bij elkaar. 
• Het netwerk is open en dynamisch, maar 

niet vrijblijvend.
• Er is sprake van een heldere collectieve 

ambitie. 
• Het netwerk bestaat uit verschillende 

landingsplekken en een stedelijke 
kopgroep. 

Al doende leren 
Een ‘lerende aanpak’ kenmerkt zich door 
leercycli op verschillende niveaus. Op het 
niveau van lokale initiatieven, interventies of  
projecten (hotspots), op het niveau van de 
stad en op landelijk niveau. 
• Outcome staat centraal
• Leren op basis van cijfers en data en 

ervaringen (tellen en vertellen)
• Co-creatie tussen aandeelhouders
• Interactief  en iteratief

Deze doelen twee hoe-doelen lichten we 
hieronder toe; ze resulteren in een voorstel 
voor een concrete Lerende Netwerkaan-
pak voor de komende tijd. Want om een 
hardnekkige opgave zoals het verminderen 
van eenzaamheid, aan te pakken, is het 
noodzakelijk dat we structureel en stapsge-
wijs ons handelen verbeteren op het gebied 
van de praktijk, beleid en wetenschap. 
Dat kan alleen als alle aandeelhouders de 
handen ineenslaan en samenwerken. Met 
netwerkregie kan de overheid dit samen al 
doende leren faciliteren.

Toelichting
Ernstige vereenzaming (sociaal isolement)
De situatie van vereenzaming kan voor de buitenwereld zeer ernstige vormen 
aannemen (vervuiling van omgeving en lijf, dakloosheid) terwijl de persoon 
zelf  aangeeft geen ondersteuning of  hulp te willen. Soms lijken mensen zelf  
geen probleem te hebben met het gebrek aan sociale contacten. Professionals 
zoeken hier vaak een balans tussen respecteren van wat de persoon aangeeft 
en blijven proberen om het vertrouwen te winnen om een helpende hand te 
durven accepteren. Bemoeizorg is hier niet altijd op zijn plaats, omdat dat het 
wantrouwen jegens ondersteuning kan doen toenemen. Tegelijkertijd kan de 
omgeving zo’n last ervaren dat ingrijpen wel moet. De balans opzoeken vraagt 
tijd en professionele inzet. Interventies die behulpzaam kunnen zijn hebben altijd 
een lange adem nodig. Te denken valt aan contactmomenten creëren vanuit een 
positieve insteek om vertrouwen te winnen, begeleiden bij dagelijkse bezigheden, 
monitoren door professionals. Professionals zijn vaak het enige vangnet dat deze 
groep mensen heeft.
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De Aanpak Eenzaamheid van Amsterdam loopt voorop, maar past bij de veranderende rol van de overheid. 
In 2014 ontwikkelde de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een model voor de veranderende rol van de overheid. 
Kenmerkend voor deze tijd is dat de overheid naast de rollen als de rechtmatige en de presterende overheid steeds meer 
de rol van de samenwerkende overheid inneemt. En ook de rol van de faciliterende overheid, waarbij de overheid actieve 
burgers en sociaal ondernemerschap ondersteunt, wordt steeds vaker gewenst en toegepast. Maar een verandering van 
rol betekent ook dat er een andere visie en houding gehanteerd wordt op macht en sturing. De traditionele rollen van de 
rechtmatige en presterende overheid worden gekenmerkt door de (doorzettings)macht van de overheid, terwijl de  
samenwerkende (netwerkende) overheid en de faciliterende overheid gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid.  
Het sturingsconcept dat hierachter zit noemen wij creatiemacht. Het moet je gegund worden. De samenleving is niet van 
de overheid; de overheid is van de samenleving. Maar de overheid behoudt daarin nog steeds verantwoordelijkheid voor 
het beleid. Dit is de benadering van netwerkregie die in praktijk gebracht is in de Aanpak Eenzaamheid.

Ik heb de Aanpak Eenzaamheid in het derde kwadrant geplaatst. Kenmerkend voor het derde 
kwadrant is dat er een gezamenlijke opgave wordt geformuleerd en dat de overheid een regisserende rol vervult op 
de samenwerking van het netwerk. Als de aanpak en de regierol van de gemeente Amsterdam succesvol zijn, komt nu 
wellicht de rol van de faciliterende overheid in beeld. Om dat te beoordelen wil ik eerst kort een beeld schetsen van wat 
netwerkregie is en of  de aanpak al succesvol genoeg is om deze stap te zetten. Ik wil afsluiten met enkele korte  
aanbevelingen die misschien meer mijn hartenkreten zijn dan rationele en evidence based conclusions.

Wat is netwerkregie?
Een netwerk is in deze benadering een samenwerkingsverband van organisaties rond een opgave. Dat klinkt simpel, maar 
is in de praktijk lastiger dan we willen. Je kunt een netwerk vormen met welwillende mensen van betrokken organisaties, 
maar het netwerk is alleen effectief  als hun organisaties zich committeren. En wat betekent dat commitment. Voor een 
netwerkregisseur roept dat de vraag op hoe ver jouw bemoeienis moet gaan. Je kunt niet volstaan met de  
vertegenwoordigers als hun achterban onvoldoende bijdrage levert.

Een andere vraag is wie de regisseur betrekt. Belangrijk is dat je geen belanghebbenden buitensluit, maar soms stuur je 
de betekenis van het netwerk door een bepaald domein expliciet uit te nodigen.

De regisseur eenzaamheid koos ervoor om bijvoorbeeld expliciet de wetenschap uit te nodigen om ervoor te zorgen dat de 
effectiviteit van de initiatieven van de aandeelhouders wordt beoordeeld. Het netwerk van aandeelhouders van de Aanpak 
Eenzaamheid is een open systeem. Dat betekent dat het netwerk dynamisch is rond de opgave. De ontmoetingsmomenten 
zijn plenair en in kleiner verband. De netwerkregisseur zal hierbij steeds moeten beoordelen of  de betrokkenheid en 
bijdrage van de (potentiële) aandeelhouder past bij de overeengekomen opgave.

De Aanpak Eenzaamheid 
met netwerkregie
Hans Licht Organisatieregie

Schrijver van de boeken: ‘Regievoeren zonder macht’ en ‘Netwerkregie’

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om samen met de stad de strijd aan te binden tegen eenzaamheid.  
De gemeente Amsterdam wil partner zijn van maatschappelijke organisaties in de bestrijding van eenzaamheid.  
De gemeente kiest daarnaast de rol van netwerkregisseur om de samenwerking te bevorderen.  
Deze aanpak is vernieuwend en past bij de nieuwe overheid.

De samenleving en de rol van de gemeente verandert. Nog niet zo lang geleden was het de gemeente die wist wat goed 
was voor de Amsterdammer en die ook bepaalde wat er in de stad ontwikkeld werd. Projecten en programma’s werden 
geestdriftig opgepakt en resulteerden bijvoorbeeld in de stadsontwikkeling, de dienstverlening en de manier waarop je je 
in de stad verplaatst. De gemeente speelt hierbij de leidende rol en wordt ook aangesproken op die verantwoordelijkheid.

En dan eenzaamheid …
Wat kan de gemeente doen tegen eenzaamheid? Veel, maar niet genoeg. Eenzaamheid kun je niet als overheid aanpakken. 
Eenzaamheid is iets van de stad zelf. De aanpak van eenzaamheid is alleen effectief  als de stad verantwoordelijkheid 
neemt. Als gemeente kun je het onderwerp sterk onder de aandacht brengen, je kunt voorwaarden creëren om mensen 
en organisaties die een rol willen spelen, te ondersteunen. Maar dat lukt alleen als de stad eigenaar is en als de gemeente 
hierin optreedt als gelijkwaardige partner van de Amsterdammers die verantwoordelijkheid nemen. En daarom heeft de 
gemeente niet gekozen voor een ‘Programmamanager Eenzaamheid’, maar voor de regisseur aanpak eenzaamheid. 
Zonder hoofdletters, omdat de aanpak eenzaamheid niet gaat om de regie. Het gaat om de aandeelhouders van de 
aanpak en de regie is ondersteunend. Natuurlijk heeft de gemeente zowel voor de regie en als aandeelhouder een 
belangrijke verantwoordelijkheid, maar deze wordt gelijkwaardig gedeeld met alle aandeelhouders.

In het model van NSOB 
staan de verschillende 
rollen van de overheid. 
Met de toegevoegde 
beelden wordt het 
kwadrant geïllustreerd. 
In het vierde kwadrant 
kunnen veel voorbeelden 
worden getoond. 

Amsterdamse sociale 
bedrijven als Milieuwerk 
en de Prael worden 
gezien als landelijke 
voorbeelden. 
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Dit jaar, 2018, is een (bestuurlijk) over-
gangsjaar. In afwachting van de inhoudelijke 
keuzes die het nieuwe college maakt op 
het verminderen van eenzaamheid gaat 
het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid 
van verkenning naar uitvoering. Een aantal 
van de opbrengsten van het afgelopen jaar 
kan en wil men continueren en in praktijk 
brengen vooruitlopend op nieuwe bestuur-
lijke keuzes. Hierbij maken we onderscheid 
tussen de twee rollen die de gemeente 
Amsterdam heeft in het Amsterdams 
Netwerk Eenzaamheid; die van netwerk-
regisseur en die van aandeelhouder. Op dit 
laatste komen we bij de hotspots terug.

De gemeente als netwerkregisseur
De Aanpak Eenzaamheid heeft vorm 
gekregen door middel van netwerkregie; 
een samenwerkingsverband waarbij de 
opgave centraal staat en gedeeld wordt 
met veel verschillende partijen in de stad. 
Dit samenwerkingsverband maakt dat in 
de uitvoering van de aanpak de aansturing 
hiervan niet enkel bij de gemeente ligt. 
Dit vraagt om een regieteam dat nauw 
samenwerkt met een kopgroep aandeelhou-
ders uit beleid, praktijk en wetenschap en 
gedeelde taken en verantwoordelijkheden in 
het faciliteren van het Amsterdams Netwerk 
Eenzaamheid. In 2018 is het moment om dit 
netwerk een stap verder te brengen en het 
eigenaarschap van de aanpak te verbreden 
en te versterken. 

De rol van netwerkregisseur gaat over hoe 
de aanpak van eenzaamheid georganiseerd 
wordt. Dit leidt tot de volgende strategie en 
uitvoering voor 2018:

Het samenwerken binnen een lerend 
netwerk rondom het thema eenzaamheid 
is positief  ontvangen en wordt gezien als 
een passende samenwerkingsvorm. De 
wens binnen het netwerk leeft om deze 
manier van samenwerken in 2018 verder te 
ontwikkelen als een lerende netwerkaanpak. 
Dit doen we door 
• te werken als netwerk rond de opgave 

eenzaamheid en 
• op deze manier van en met elkaar te 

leren en doen.

De gemeente als netwerkregisseur heeft in 
deze lerende netwerkaanpak de volgende 
taken: 

1   Het faciliteren van leerinfrastructuur 
voor het Amsterdams Netwerk 
Eenzaamheid

In 2017 hebben we geëxperimenteerd 
met verschillende vormen van leren en 
ontmoeting tussen aandeelhouders. Het 
samenbrengen van professionals uit 
wetenschap, beleid en praktijk stond hierin 
centraal. Met name de ervaringen uit de 
experimenten zijn in 2017 een belangrijke 
leerbron geweest en hebben in korte tijd 
laten zien wat de praktijk tegenkomt in 
de zoektocht naar het verminderen van 
eenzaamheid. 
De verschillende vormen van leren en 
kennisuitwisseling zijn geëvalueerd met 
de aandeelhouders van het Amsterdams 
Netwerk Eenzaamheid en leiden tot een 
voorstel voor een leerinfrastructuur in 2018 
met de volgende elementen:

De Lerende  
Netwerkaanpak  
voor eenzaamheid 
in Amsterdam

Waarom we moeten 
veranderen om onszelf  te 
verbeteren
Aanpassing aan nieuwe, 
demografische, ontwikke-
lingen in de samenleving 
en toepassing van nieuwe 
kennis over wat en wie werkt 
tegen vereenzaming; dat 
vraagt om een duurzaam 
lerende aanpak. Kennis over 
wat werkt en versterking van 
de competenties van het 
werk zullen hand in hand 
moeten gaan met samen-
werking. Samenwerking 
op verschillende niveaus 
van sturing en uitvoering, 
en tussen de verschillende 
aandeelhouders in praktijk, 
beleid en wetenschap. 
Alleen zo kan kennis zich 
ook verder ontwikkelen!
Lees op www.amsterdams-
netwerkeenzaamheid.nl 
meer over het waarom van 
een lerende aanpak in het 
essay Het Kwaliteitskompas: 
de Amsterdamse lerende 
aanpak van Lou Repetur 
(expert Innovatie sociale 
sector, Movisie) en Tom van 
Yperen (bijzonder hoogle-
raar Monitoring en innovatie 
Zorg voor jeugd). 
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Wat maakt de Aanpak Eenzaamheid eigenlijk zo succesvol?
“Schitteren in de schaduw”. Het bieden van een platform waarop de aandeelhouders kunnen schitteren is een belangrijke 
voorwaarde om de netwerkregie-aanpak succesvol te laten zijn. Het betekent dat het regieteam low profile werkt. Maar 
tegelijkertijd moet de regie zakelijk en doelgericht zijn. Ik heb dit wel omschreven als meedogenloze compassie. In mijn 
ervaring is dit een belangrijke kwaliteit van de regie op de Aanpak Eenzaamheid van Amsterdam.

Het derde kwadrant van het NSOB-model is wellicht de moeilijkste sturingspositie. Je kunt niet gewoon faciliteren (zoals 
in het vierde kwadrant) en je hebt ook geen controle over het proces (tweede kwadrant). Je bent verantwoordelijk voor 
iets waar je niet over gaat. Je bent afhankelijk van de stakeholders om verantwoordelijkheid te nemen. Door een sterke en 
dienende houding in te nemen, houd je controle op het proces en bied je ruimte aan anderen. 

Met deze houding heeft de gemeente Amsterdam een dienende rol ingevuld naar de samenleving.
Door het expliciet onderscheid tussen de rollen van de gemeente als aandeelhouder en regisseur is het mogelijk om beide 
verantwoordelijkheden goed te nemen. Dat dit ook door de verantwoordelijke wethouders is geaccepteerd is mijns inziens 
een unicum in Nederland.

En hoe nu verder?
Wellicht is het moment aangebroken om de lead over te dragen aan de aandeelhouders. Dat de Aanpak Eenzaamheid 
overgaat naar het vierde kwadrant. Ik vind dit een spannende vraag. Als je de lead loslaat, bestaat het risico dat de verant-
woordelijkheid voor de integrale opgave niet wordt opgepakt. Tegelijkertijd is het goed om de verantwoordelijkheid nu echt 
over te dragen aan de stad. Maar de vergelijking met het bedrijfsleven dringt zich bij mij op. Wie stuurt er nu eigenlijk en op 
grond waarvan? In het bedrijfsleven zie ik helaas te vaak dat het belang van de aandeelhouders groter is dan het belang 
van de gezamenlijke opgave, oftewel het bedrijf. Wie bewaakt dat gezamenlijke belang? Wie heeft dit overkoepelende 
belang?

De overgang van het derde kwadrant naar het vierde kwadrant is niet disruptief. Je kunt verantwoordelijkheid loslaten als 
iemand anders de verantwoordelijkheid overneemt. In de kern gaat het om vertrouwen. De Aanpak Eenzaamheid is een 
publieke zaak. Dat betekent dat het college zich moet verantwoorden voor de aanpak. Met de verkiezingen in het verschiet 
denk ik daarom dat ik de volgende aanbevelingen wil geven voor de toekomst.

 

•  Zorg voor ruimte en tijd om te reflecteren op 
het bijzondere en innoverende karakter van de 
Aanpak Eenzaamheid met de nieuwe  
verantwoordelijke wethouders.

•  Kijk met de aandeelhouders in hoeverre en in 
welke vorm zij regie willen van de gemeente en 
welke verantwoordelijkheid zij willen en kunnen 
nemen.

•  Geef ruimte aan en faciliteer die aandeelhouders 
die goed vorm willen geven aan sociaal 
ondernemerschap bij de Aanpak Eenzaamheid.

•  Zorg voor reflectie binnen de gemeente en met 
de stakeholders op de voorloperspositie van de 
Aanpak Eenzaamheid (met hoofdletters) om de 
effectiviteit te garanderen.

•  Zorg dat de opgebouwde infrastructuur en 
filosofie wordt geborgd.



•   Aanbieden van concrete tools en trainin-
gen voor professionals en vrijwilligers.
 - De verbetertool & verbetersessies
 - De procesevaluaties
 - De toolkit
 - Ontwikkelde trainingen 
 - Interactieve website voor beleids-

makers (zie afbeelding) 

• Aanjagen van de kennisalliantie tussen 
GGD, OIS, HvA, Movisie en betrokken 
wetenschappers van diverse universiteiten; 
allemaal experts op het gebied van 
eenzaamheid. 
In 2017 is de basis gelegd voor de 
kennisalliantie tussen een weten-
schappelijk netwerk – bestaande uit 
wetenschappers van verschillende 
universiteiten, bezig met eenzaamheids-
onderzoek – de GGD, OIS, de HvA en 
Movisie. Deze kennisalliantie wordt in 
2018 verder uitgebreid en verstevigd. 
Een subgroep, de Expertgroep, hiervan is 
verantwoordelijk voor:
 - Opstellen onderzoeksagenda 
 - Bewaken kwaliteit gereedschapskist
 - Adviesfunctie en interactieve website
 - Hoogfrequentere monitoring 
 - Amsterdams open research platform 

(CSO)

• Faciliteren van de leerinfrastructuur bij 
toekomstige hotspots. 
Hotspots zijn plekken of  samenwer-
kingsverbanden waarin professionals uit 
praktijk, wetenschap en beleid samen-
werken aan het effectiever ingrijpen in 
het proces van vereenzaming. Samen 
vormen ze een lerend netwerk rondom 
een thema, casus, project of  gebied om 
kennis en kunde goed toe te passen en te 
blijven ontwikkelen. 
Ze zijn ontstaan vanuit de verkenning van 
het afgelopen jaar. Het handelingskader 
geeft de inhoudelijke richting. 

1. Bepaal met elkaar de staat van eenzaamheid van de 
inwoners in de specifieke landingsplek. Zowel op het niveau 
van de stad, als van de stadsdelen en de gebieden moet 
een analyse van data worden gemaakt. In combinatie met 
ingezette interventies wordt dit onderdeel van de (gebieds)
plannen. Deze gebiedsanalyses worden opgesteld met de 
HvA. Met deze informatie van verschillende bronnen wordt 
tweejaarlijks de Staat van Eenzaamheid in beeld gebracht. 
De hierin verzamelde kennis moet toepasbaar zijn op de 
praktijk, gevoed met input van ervaringsdeskundigen en 
wetenschappelijke inzichten.  

2. De aandeelhouders in het lerend netwerk van de hotspots 
formuleren tweejaarlijks de opgave op basis van stap 1 en 
praktijkervaringen. Het lerend netwerk formuleert ambities, 
duidt monitorcijfers, en stelt scherp wat het beoogde 
maatschappelijk resultaat is. Op basis daarvan benoemt 
men de activiteiten voor het komend jaar. Zo wordt het een 
collectieve ambitie. 

3. Uitvoeren van de gezamenlijk bepaalde acties. 

4. Sturen op kwaliteit met het handelingskader en praktische 
instrumenten en training.  

5. Reflecteer met elkaar op de uitkomsten en voortgang van 
de acties. De tools en trainingen genoemd onder 4 bieden 
hiervoor handvatten.  

6. Nieuw verworven kennis op basis van de uitvoering in de 
praktijk landt weer in de Staat van Eenzaamheid en het 
Programma van Mogelijkheden.

  Op deze manier ontstaat een continue leer- en verbeter-
infrastructuur. Het regieteam faciliteert aandeelhouders in 
het opzetten en onderhouden hiervan.

De leer-
infrastructuur 
van de hotspots 
bestaat uit een 
aantal stappen:
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2   Versterken & verder in te vullen 
aandeelhouderschap 

Een Verbonden Stad is het product van 
het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. 
De gids is uitdrukkelijk bedoeld voor álle 
aandeelhouders. Iedere organisatie of  
initiatief  kan op basis van het document 
straks bepalen wat zijn/ haar inzet op het 
effectiever verminderen van eenzaamheid 
zal zijn. De gemeente biedt aan om het 
Amsterdams Netwerk Eenzaamheid in 2018 
te ondersteunen in hun hoedanigheid als 
lerend netwerk. 
Vanaf  2018 is de inzet om de taken van het 
huidige regieteam Aanpak Eenzaamheid 
te verdelen tussen gemeente en andere 
aandeelhouders en het eigenaarschap 
van de regierol breed in het netwerk 
te beleggen bij een kopgroep van 
aandeelhouders tussen beleid, praktijk 
en wetenschap. Dit is een groeimodel. 
Deze kopgroep wordt in het aanjagen 
en agenderen binnen het Amsterdams 
Netwerk Eenzaamheid gefaciliteerd door 
het regieteam. 

Belangrijkste taken van dit regieteam zijn 
het faciliteren van het netwerk in:
• ondersteunen van de kopgroep in het 

uitvoeren van de regisseursrol;
• het aanjagen en faciliteren van samen-

werking binnen het netwerk d.m.v.  
 - de organisatie van netwerkbijeenkom-

sten;
 - de organisatie van leerkringen;
 - het matchen en makelen van vraag en 

aanbod binnen het netwerk;
 - het beheren van de communicatie-

middelen van het Amsterdams Netwerk 
Eenzaamheid;

 - het co-creëren van de programmering 
van de week tegen eenzaamheid 2018 
en een stedelijke bewustwordingscam-
pagne; 

 - een landelijke kenniscoalitie met 
andere (G4) gemeenten, het Rijk en 
landelijke organisaties.

1.  Hoe staat het met de ervaren 
eenzaamheid onder Amsterdamse 
inwoners per gebied? Welke 
ambities worden geformuleerd?

Bestuurders en beleidmakers:  
formuleren met aandeelhouders de 
ambities (kopgroep)

Expertgroep levert input

2.  Hoe maken we de maatschappelijke 
outcome (‘impact’) van het beleid 
meetbaar of merkbaar? 

Gemeente faciliteert de leerinfra-
structuur:  
In de hotspot
Haalt gedragen outcome-indicatoren op 
bij alle aandeelhouders
Jaagt kennisalliantie en samenwerking in 
het lerend netwerk aan.

3.Welke activiteiten helpen deze 
ambities te realiseren?4.   Hoe versterken we de kwaliteit 

van input? 

-  Het handelingskader geeft richting 
aan kwaliteitsverbetering.

-  Tools, verbetersessies en 
deskundigheidsbevordering

- Procesevaluatie, impactmeting.

6.  Welke verbeteracties volgen op de 
evaluaties voor praktijk, beleid en 
wetenschap? 

Alle aandeelhouders voeren de verbeter-
acties uit die in stap 5 zijn gemaakt. 
Handelingskader, werkwijze profs en 
onderzoeksagenda worden aangepast 
waar nodig.

5. Wat zijn de resultaten van de 
activiteiten? 

Reflecteren, met verschillende andere 
aandeelhouders en de opdrachtgever 
op de uitkomsten en voortgang van de 
activiteiten. Formuleer verbeteracties 
voor beleid, praktijk en wetenschap.

Hotspots 

Basisvoorzieningen, Armoede, 
Werk, Participatie en Inkomen, 
ouderenhuisvesting, doelgroepen-
vervoer, Age Friendly City
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Eenzaamheid verminderen en doen wat werkelijk werkt: dit komt 
samen in Hotspots in de stad. Het zijn plekken waar professionals in 
wetenschap, praktijk en beleid de handen ineenslaan en samen leren 
en doen; plekken waar het bruist. Ze zijn aan de slag voor  
een bepaalde groep eenzame Amsterdammers, een specifieke  
problematiek, of in gebieden waar energie is om eenzaamheid samen 
aan te pakken. De Hotspots worden ondersteund met tools van de 
Lerende Aanpak en hebben een belangrijke rol in het delen van 
kennis en ervaringen in het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid.  
Hier wordt het verschil gemaakt, hier wordt kennis over eenzaamheid 
en de aanpak ervan toegepast en verder ontwikkeld!  
 
Er zijn al een flink aantal aandeelhouders die op deze manier (verder) 
willen gaan werken. Deze Hotspots presenteren zich hier. We denken 
dat de Verbonden Stad the place to be gaat worden en we verwachten 
daarom nog veel meer pop-ups, hotspots en reizigers.  
We houden je via onze website op de hoogte van de laatste  
trends en ontwikkelingen.

HOTSPOTS

Klantmanagers WPI

Doelgroepen
vervoer

Landelijk 
netwerk

Armoedebeleid

Welzijn op Recept

Lief en leed

Interactieve
website

Combiwel

VU richtlijn 
eerstelijns

Dialoogtafel

Age Friendly City

Aansturing 
welzijnsorganisaties

HvA in de stad

Seniorenstudent

Week tegen 
eenzaamheid

We make the city

Eenzaamheid en 
technologie

Ouderenhuisvesting 
zonder eenzaamheid

Stadsdeel Zuid

Platform voor
eenzaamheid

Ik Ontmoet Mij Mijn Amsterdam

Alternatieve 
Nachtmis

OBA maatje

WijkLeerbedrijf  
Noord

Sociale kruidenier

ZID Theater

Hotspots

Moet je zien

Opkomend

Basisvoorzieningen

Buddy’s en maatjes
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Stef  Spigt is projectontwikkelaar bij Amstelring en 
zorgmanager bij De Koornhorst, een seniorencomplex 
van Amstelring met ongeveer 360 appartementen in 
Amsterdam-Zuidoost.

De dorpspomp moet terug in de eigen omgeving van mensen. Een plek of  platform waar je elkaar ontmoet,  
waar verhalen worden uitgewisseld, waar je wordt gezien en gehoord. In welke vorm dan ook. Aldus Stef  Spigt,  
zorgmanager bij De Koornhorst, Amstelring. 

Door andere ogen kijken
De Koornhorst is een seniorencomplex in Amsterdam-Zuidoost. Stef: “Hier wonen bijna vierhonderd mensen uit  
verschillende culturen, die onderling weinig contact hadden. Veel bewoners voelden zich niet uitgenodigd om deel te 
nemen en leefden teruggetrokken. Hoe zorg je ervoor dat bewoners elkaar door andere ogen zien? We nodigden iedereen 
uit voor gesprekken en vroegen welke ideeën ze zouden uitvoeren als ze het voor het zeggen hadden. Er kwam heel veel 
op tafel. Bijvoorbeeld een diner waarvoor de bewoners een gerecht maakten uit hun eigen cultuur. Via eten komt heel veel 
sociaal contact en verbinding tot stand. Of  een ontvangstcommissie die nieuwe bewoners opvangt en hen wegwijs  
maakt zodat ze er meteen bij horen.

Thee-en-taart-overleg
We blijven samen kijken naar wat mensen verbindt. De activiteit maakt in feite niet uit, die is slechts de aanleiding. Er 
kwamen nieuwe contacten uit voort. En veel bewoners raakten uit hun isolement. Groepjes komen meer bij elkaar en 
dingen worden bespreekbaar gemaakt. Ook conflicten trouwens, die zijn er ook. In 2018 gaan we hiermee verder. Iedere 
maand hebben we thee-en-taart-overleg waarin dit soort dingen besproken worden. Binnen de stad functioneert het op 
dezelfde manier, maar in andere vorm. Er zijn netwerken nodig, stadsdorpen in feite. Het draait om mensen die samenko-
men, die naar elkaar luisteren en samen dingen organiseren. Per wijk, per buurt, per straat. Dat is wat verbondenheid in de 
stad betekent: de zorg voor elkaar met elkaar delen, een relatie met je omgeving opbouwen. De kunst is om aan te haken 
bij platforms die er al zijn. Daarbij moet de gemeente leren om niet de regie te nemen. Meebewegen en meegroeien, dat is 
de uitdaging voor de stad in 2018.” 

‘ Via samen eten komt verbinding 
tot stand’
Een interview met Stef Spigt

‘ In 2018 leggen we de focus op 
de onzichtbare eenzamen’

Geert Remigius werkt ruim 40 jaar voor het Leger des Heils  
en is op dit moment onder andere projectmanager  
accommodatie en clustermanager voor buurt en vrije tijd. 

“Onze grootste uitdaging is om mensen die intens eenzaam zijn op te sporen. Dat is een van de redenen waarom wij al 
jaren actief  zijn in buurtsteunpunten. Huiskamers van de buurt, waar mensen uit dezelfde buurt elkaar kunnen ontmoeten, 
geheel volgens het gedachtegoed van majoor Bosshardt. Zo’n buurtsteunpunt Bij Bosshardt is een huiskamer vóór en 
dóór de buurt. Onze gasten kunnen zelf  een activiteit organiseren. Maaltijden bereiden, taalles, computerhulp, een 
breiclub of  kaartclub organiseren, de tweedehands kledingwinkel bemannen … Hiermee trekken we veel mensen uit 
de buurt of  uit onze eigen ambulante begeleiding naar Bij Bosshardt voor gezelschap en een praatje. Een heel sociaal 
gebeuren, wat voorkomt dat deze mensen zich eenzaam voelen. Er komen zelfs mooie vriendschappen uit voort. 

Maar hoe bereik je eenzame mensen die zorgverleners niet in het vizier hebben? Je weet niet wie eenzaam is. 
Je kunt niet zomaar bij de buurman binnenlopen en vragen: ‘Bent u eenzaam? Kom eens langs’. 
De mensen die bij ons komen, kunnen uiteraard anderen uitnodigen, maar onze pijlen moeten we richten op de verwijzers. 
De huisarts, de thuiszorg, de buurtregisseur, de wijkteams. Zij zijn de oren en ogen van de buurt en kunnen eenzame 
mensen doorverwijzen. 

We moeten stevige PR inzetten, zodat bij alle hulpverleners op het netvlies staat wat ze kunnen doen bij een vermoeden 
van extreme eenzaamheid. Een belangrijke strategie daarbij is dat de hulpverlener een paar keer meegaat naar de 
huiskamer van de buurt. Dat is minder hoogdrempelig: er is een bekende aanwezig en het loopje naar de huiskamer kan in 
het dagelijkse patroon inslijten. Daar gaan we ons meer op focussen in 2018. Om de onzichtbare, eenzame buurtbewoner 
beter in beeld te krijgen en op weg te helpen.”

Een interview met Geert Remigius
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Binnen de gemeente zijn hier verschillende 
aandeelhouders met veel energie mee aan 
de slag gegaan. We hebben gewerkt aan 
het kweken van urgentie en bewustwording 
van hun potentiële, en ook gezamenlijke, 
betekenis voor de strijd tegen eenzaam-
heid. Hieronder beschrijven we hoe de 
gemeente via het beleid en het subsidiëren 
van de basisvoorzieningen gaat helpen 
effectiever te zijn op eenzaamheid. Dit doen 
we ook voor aandeelhouders van flankerend 
beleid: de terreinen die ook aan eenzaam-
heid raken en er op van invloed zijn, zoals 
bijvoorbeeld armoede.

De Basisvoorzieningen
Mary Bezuijen, programmamanager 
Gezamenlijke opgaven basisvoorzieningen

Het stedelijk kader Afspraken basisvoor-
zieningen in de stadsdelen 2017-2019 
wordt voor 2020 opnieuw bekeken: ‘Wat 
voldoet nog, en wat willen we anders?’ Ter 
voorbereiding worden in het programma 
Gezamenlijke opgaven basisvoorzieningen 
een aantal inhoudelijke en organisatori-
sche vraagstukken door stadsdelen en 
Rve’s (gemeentelijke afdelingen) samen 
opgepakt. Eén van de thema’s is eenzaam-
heid.

Wat gaan we doen?
Aan het nieuwe stedelijk kader van 2020 
wordt een verwijzing naar het Programma 
van Mogelijkheden toegevoegd. Zo geven 
we focus aan hoe de basisvoorzieningen 
echt kunnen bijdragen aan eenzaamheid.
Ook wordt het Programma van Mogelijk-
heden gebruikt als basis voor het meten 
van resultaten voor de vermindering van 
eenzaamheid via de basisvoorzieningen 
en het ontwikkelen van een indicator. Dit 
is onderdeel van het project Basisvoorzie-
ningen in beeld, dat wordt uitgevoerd in 
2018-2019.3 

 
Verder zal binnen drie andere 
specifieke opgaven van het 
programma Gezamenlijke 
opgaven basisvoorzieningen 
kennis over eenzaamheid 
toegepast en verder ontwikkeld 
worden. Het gaat om: 
• Buddy’s en maatjes
• Welzijn op Recept 
• Eenduidigere aansturing 

van de welzijnsorganisaties

Buddy’s en maatjes
Anita Veldman, projectleider

Bij welzijns- en zorgactiviteiten zijn 
veel vrijwilligers actief  als buddy 
of  maatje van een Amsterdammer 
die (even) ondersteuning nodig 
heeft. Regelmatig wordt het 
terugdringen van eenzaamheid 
als bijvangst van de inzet 
van een maatje genoemd. De 
portefeuillehouders Zorg in de 
stadsdelen willen weten: is de 
inzet van vrijwilligers als buddy’s 
en maatjes binnen het welzijns- en 
zorgaanbod effectief  genoeg om 
te blijven financieren? Daarom is 
besloten om een inhoudelijk en 
financieel onderzoek te doen in de 
periode januari-april 2018. De relatie tussen 
de inzet van maatjes en het voorkomen 
en verminderen van eenzaamheid is hier 
onderdeel van. Betrokken worden:
• de Wetenschappelijke Expertgroep van 

de aanpak eenzaamheid;
• lopend onderzoek stadsdeel Zuid naar de 

resultaten van de inzet van de buddy en 
de maatjes. Bij het onderzoek van stads-
deel Zuid zijn interviews gehouden met 
vrijwilligers en met cliënten. Daarnaast is 
gekeken naar bestaand onderzoek.

3 Binnen Basisvoorzieningen in beeld onderzoeken we in partnerschap met de uitvoerende organisaties in de stad, hoe we inzicht krijgen in vraag 
en doelgroepen in de wijk. Ook gaan we op zoek naar innovatievere manieren van verantwoorden door opdrachtnemers. We realiseren uiteinde-
lijk een compacte resultaatmonitor, die inzicht geeft in het effect van interventies.

 

De gemeente als aandeelhouder
Zoals we hebben gezien is de gemeente 
Amsterdam zelf  aandeelhouder in de 
opgave eenzaamheid; ze maakt beleid 
op het sociaal en ruimtelijk domein, voert 
dat uit en financiert voorzieningen. De 
gemeente Amsterdam vindt het belangrijk 
dat Amsterdammers zich verbonden 
kunnen voelen met anderen in de stad. En 
niet door eenzaamheid belemmerd worden 
om mee te doen. De wettelijke basis voor 
deze inzet ligt in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Wet 
publieke gezondheid (Wpg). In de Wmo 
2015 staat dat de gemeente moet zorgen 
voor de ondersteuning van inwoners met 
psychosociale problemen, waaronder 
eenzaamheid.1

Het doel is dat mensen zoveel mogelijk voor 
zichzelf, en hun gezin, kunnen zorgen en 
meedoen in de stad. Op een manier die 
past bij wat zij kunnen en willen. 
Juist dit komt bij eenzame Amsterdammers 
onder druk te staan: eenzame mensen 
ervaren vaker dan andere Amsterdammers 
weinig controle over het eigen leven en 
hebben de neiging zich terug te trekken uit 
het sociale verkeer.2

Eenzaamheid in het Amsterdams beleid
Het verminderen van eenzaamheid is een 
speerpunt in de Nota Publieke Gezondheid. 
En een thema in het Meerjarenbeleidsplan 
Sociaal Domein 2015-2017. De gemeente 
geeft hier met het financieren van basis-
voorzieningen in de stadsdelen vorm 
aan. De GGD adviseert over en monitort 
de cijfers van eenzaamheid in de stad. 
Tegelijkertijd blijkt eenzaamheid te raken 
aan andere levensterreinen dan alleen 
welzijn en zorg, bijvoorbeeld aan wonen, 
werk en inkomen.

Gezien de samenloop van eenzaamheid 
met andere problematiek, zoals de Fact-

sheet in het eerste hoofdstuk ook laat zien, 
kunnen we stellen dat vanuit de verschil-
lende subsidiestromen, gemeentelijke 
onderdelen en beleids- en uitvoeringspro-
gramma’s interventies bij dezelfde groep 
mensen landen. Ook constateerden we 
in het Snapshot al dat hierover niet altijd 
onderlinge afstemming is. De aanpak van 
eenzaamheid vraagt dan ook de verbinding 
tussen verschillende maatschappelijke 
vraagstukken.

Inzet via de basisvoorzieningen
De gemeente Amsterdam en professionals 
in de praktijk proberen eenzaamheid te 
verminderen via de ‘basisvoorzieningen’. Dit 
is het ondersteuningsaanbod op het gebied 
van welzijn en samenlevingsopbouw. En 
heeft tot doel het bevorderen van sociale 
cohesie, en het faciliteren en stimuleren 
van zelfzorg en informele zorg, preventie en 
signalering. Het Stedelijk afsprakenkader 
basisvoorzieningen 2017-2018 (verlengd tot 
en met 2019) geeft richting aan de inhoud 
van de basisvoorzieningen die door de 
stadsdelen worden gesubsidieerd. 

Eenzaamheid verminderen wordt hierin als 
doel genoemd. We hebben in het Snapshot 
gezien, dat bij de inzet van basisvoorzienin-
gen de vermindering van eenzaamheid als 
een soort ‘bijvangst’ wordt genoemd. Ten 
tweede constateerden we dat eenzaamheid 
niet eenduidig gedefinieerd wordt en er 
verschillende aannames zijn over wat helpt 
en wie het betreft, zonder dat dit echt 
goed uitgezocht is. Ook bij het indienen 
van de ideeën van de experimenten zagen 
we dit terug. Ten derde geven meerdere 
aandeelhouders in de Aanpak Eenzaam-
heid aan dat het opdrachtgeverschap 
door de gemeente versnipperd is en dat 
dit gevolgen heeft voor de effectiviteit en 
duurzaamheid van interventies op, onder 
meer, eenzaamheid.

1 Aangehaald wordt Artikel 1.2.1
2 Gezondheidsmonitor GGD Amsterdam - 2016

Hotspots beleid
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In 2018 wordt inzichtelijk gemaakt van 
welke activiteiten, die beschikbaar zijn 
via Welzijn op Recept, veel gebruik wordt 
gemaakt. Ook wordt aan de uitvoerende 
organisaties gevraagd om een kwalitatieve 
analyse van vraag en aanbod. Deze 
analyses en de leemtes tussen vraag 
en aanbod worden geagendeerd bij het 
betreffende stadsdeel en stadsbreed. 

Eenduidigere aansturing van de  
welzijnsorganisaties
Mary Bezuijen, projectleider

Op veel plekken in de stad is in gesprekken 
met maatschappelijke organisaties die 
subsidie ontvangen van de gemeente 
aangegeven dat de gemeente het als 
opdrachtgever niet makkelijk voor hen 
maakt. Ook vanuit Aanpak Eenzaamheid 
2016-2017 zijn signalen gekomen dat 
er verschillen zijn in het opdrachtgever-
schap door de organisatieonderdelen 
van de gemeente Amsterdam. Effect is 
dat een uitvoeringsorganisatie die met 
meerdere organisatieonderdelen te maken 
heeft, geconfronteerd wordt met veel 
contactpersonen binnen de gemeente en 
verschillende afspraken over de uitvoering 
en de verantwoording.
Dat moet anders, zodat professionals hun 
tijd kunnen besteden aan werkelijk doen 
wat werkt. 
Binnen het programma Gezamenlijke 
opgaven basisvoorzieningen is gestart met 
het eenduidiger inrichten van het opdracht-
geverschap voor de welzijnsorganisaties. 

Stadsdeel Zuid – Over hoe een 
stadsbrede aanpak in een stads-
deel landt
Josianne Ombre, beleidsmedewerker 
Gebiedspool Basisvoorzieningen,  
stadsdeel Zuid

Verschillende aandeelhouders op het 
gebied van de praktijk, wetenschap en 
beleid van het stadsdeel en stedelijk 
ontwierpen een Aanpak Eenzaamheid 
Stadsdeel Zuid en gaan die uitvoeren! Dit 
zijn (in)formele zorg- en welzijnsorgani-
saties, ondernemers, kenniscentra en het 
stadsdeel zelf. De basis van het ontwerp 
van de aanpak zijn gesprekken met de 
aandeelhouders, de bootcamps van het 
experimentenprogramma en uit de work-
shops van de Najaarsconferentie.5 Ook is er 
voortgebouwd op de opgedane kennis van 
de stedelijke aanpak.

In de periode september 2017 tot eind 2018 
zijn we samen aan de slag met: 

1    Toerusten van professionals en  
vrijwilligers met kennis en kunde 

Bestaande interventies succesvoller maken 
in het verminderen van eenzaamheid, dat is 
het doel. Dit gaan we doen 
• door trainingen aan te bieden aan 

diverse organisaties waar professionals 
en vrijwilligers die in contact staan met 
eenzame bewoners actief  zijn. 

• door bestaande interventies succesvoller 
(kostenneutraal) te maken. Het gaat dan 
met name om ontmoetingsactiviteiten 
in de wijk. Welke elementen moeten we 
toevoegen of  innoveren, waardoor deze 
ontmoetingen tussen de bewoners meer 
impact hebben op het verminderen van 
eenzaamheid onder deze bewoners? 

• Ook worden werkzame elementen (zie 
Programma van Mogelijkheden) opge-
nomen bij de inhoudelijke richtlijnen van 
eventuele extra subsidiëring van inter-
venties in het kader van eenzaamheid. 
We zetten hierbij bijvoorbeeld in op meer 
cognitieve trainingen. 

Welzijn op Recept 
Annemarie Rotteveel, projectleider

In 2014 is in een aantal gebieden gestart 
met de uitvoering van ‘Welzijn op Recept’. 

Met de methodiek worden huisartsen 
gestimuleerd en geholpen om cliënten 
met psychosociale problematiek door te 
verwijzen. Niet naar medische zorg, maar 
naar (welzijns)voorzieningen in de wijk, 
zoals een cursus of  sportclub. Zo worden 
zij toch geholpen.

Nadat een cliënt is doorverwezen, krijgt hij 
of  zij een intake met een ‘welzijnscoach’. 
Deze coach bespreekt samen met de cliënt 
wat goed bij hem of  haar zou passen. 
Hierbij wordt uitgegaan van de wensen, 
talenten en behoeften van de Amsterdam-
mer zelf. Vervolgens helpt de coach de 
cliënt met toestappen naar de activiteit.

Meer kennis en kunde over eenzaamheid
In de afgelopen periode heeft de methodiek 
zich als een olievlek over Amsterdam 
verspreid en met ingang van 2018 wordt 
Welzijn op Recept in alle 22 gebieden 
van Amsterdam uitgevoerd. In 2018 wordt 
verder geïnvesteerd in Welzijn op Recept, 
ook als het gaat om eenzaamheid.
Want de ervaring van welzijnscoaches 
is dat zij relatief  veel Amsterdammers 
met eenzaamheidsproblematiek doorver-
wezen krijgen. Onder welzijnscoaches 
is er behoefte aan meer kennis op het 
gebied van eenzaamheid; hoe maak je 
eenzaamheid bespreekbaar? Welke soorten 
eenzaamheid zijn er, hoe herken je de 
verschillende vormen en welke interventies 
passen bij welke vorm? In 2018 en daarna 
zullen hiervoor trainingen worden georga-
niseerd, in samenwerking met de GGD en 
Movisie.

Effecten op eenzaamheid
Uit steeds meer kwalitatief  onderzoek blijkt 
dat het meedoen aan – voor jou – zinvolle 
activiteiten en netwerken het gevoel van 
welbevinden vergroot. Dit geldt ook voor 
Amsterdammers die deelnemen aan Welzijn 
op Recept. Verder is de aanname dat het 
(onnodig) zorggebruik omlaag gaat. Aan de 
ene kant omdat de cliënt de huisartsenprak-
tijk minder vaak bezoekt en aan de andere 
kant, omdat cliënten vaker een plek vinden 
in het welzijns- in plaats van zorgaanbod. 
Maar omdat de focus ligt op het activeren 
van mensen – geen focus op het probleem, 
maar focus op wat iemand kan –, zijn er 
geen stadsbrede cijfers beschikbaar over 
de onderliggende problematiek van de 
doorverwezen Amsterdammers, zoals 
eenzaamheid.

Hoewel de toegevoegde waarde van 
Welzijn op Recept door betrokkenen wordt 
ervaren, is er behoefte aan een harde 
onderbouwing van de resultaten van Welzijn 
op Recept. Leidt deelname aan Welzijn op 
Recept daadwerkelijk tot een afname van 
zorgconsumptie en een vergroot gevoel van 
welbevinden?

Het voornemen is om op korte termijn 
de resultaten van Welzijn op Recept in 
Amsterdam te onderzoeken, door uitvoering 
van kwalitatieve interviews en/of  een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ook 
sluit de gemeente Amsterdam aan bij 
de – te ontwikkelen – onderzoeksvoorstellen 
van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op 
Recept, die naar verwachting eind 2018 
klaar zijn.

Meer cognitieve interventies
Het aanbod voor eenzame Amsterdammers 
sluit niet altijd aan op de vraag. Zo zijn er 
meer cognitieve interventies, zoals een 
training sociale vaardigheden bijvoorbeeld, 
nodig.4 

4 Zie hiervoor ook het Programma van Mogelijkheden en de plek daarvan in het vervolg op het Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen 
2017-2019.

5 De Najaarsconferentie is een jaarlijkse bijeenkomst waar professionals van stadsdeel Zuid bij elkaar komen om aan de hand van thema’s informa-
tie en signalen uit te wisselen.
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Eenzaamheid in flankerend beleid

Armoedebeleid
Karen Nieuwenhuis, strategisch beleids-
adviseur Armoede

Amsterdammers die leven rond de armoe-
degrens moeten volwaardig mee kunnen 
doen, dat is een van de ambities van de 
gemeente Amsterdam.6 Verschillende 
risicofactoren voor eenzaamheid, zoals 
gezondheidsproblemen, het verliezen van 
een baan en zwakke sociale vaardigheden, 
komen vaak samen bij groepen Amster-
dammers die in armoede leven.7 In beleid 
en bij interventies voor het tegengaan van 
armoede, wordt dan ook regelmatig het 
opheffen van eenzaamheid als gewenst 
effect genoemd. Om te helpen effectiever 
te zijn op eenzaamheid, wordt vanuit de 
afdeling Armoedebestrijding het volgende 
gedaan:

1. Doorlichten armoedebeleid op effect op 
eenzaamheid
Laten onderzoeken hoe (onderdelen van) 
het armoedebeleid bijdragen aan het 
tegengaan van eenzaamheid en sociaal 
isolement. Mensen met een klein netwerk 
voelen zich niet altijd eenzaam, maar 

het hebben van een klein netwerk maakt 
mensen wel kwetsbaar voor eenzaam-
heid. Het gaat om:
• gratis OV oudere minima;
• de Stadspas;
• het sportarrangement voor minimakin-

deren;
• het cultuurarrangement voor minima-

kinderen;
• de vergoeding van de ouderbijdrage 

voor minimakinderen. 
 
Bij kinderen zal het vooral gaan om een 
preventieve werking: dragen de regelin-
gen eraan bij dat kinderen een netwerk 
(leren) opbouwen?

2. Het uitbreiden van bestaande  
(kleinschalige) Stadspasactiviteiten  
om sociaal isolement tegen te gaan
Het gaat om onder meer de volgende 
Stadspasprojecten: het steunen (ook 
financieel) van kleinschalige initiatieven 
van en voor Stadspashouders via een 
subsidieregeling, uitstapjes (op maat) met 
de Groengrijsbus en een pilot met het 
deeleconomieplatform thuisafgehaald.nl.

3. Signaalfunctie MaDi
In samenwerking met stichting MaDi, 
het experiment ‘Uit de schaduw van 
eenzaamheid’ (zie onder) en Welzijn 
op Recept onderzoeken of  aan de 
laagdrempelige inloopspreekuren die de 
maatschappelijke dienstleners (MaDi’s) 
uitvoeren, een 
signaalfunctie 
voor eenzaamheid 
gekoppeld kan 
worden. Bij deze 
inloopspreekuren 
komen veelal 
nieuwe gezichten 
– mensen die 
nog niet in allerlei 
zorgtrajecten 
zitten. 

7  Een direct causaal verband tussen eenzaamheid en armoede is door de wetenschap niet gevonden.
6  Amsterdam zijn we samen – Aanvalsplan Armoede Amsterdam (2015)
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2   Groepen eenzamen die nog niet 
voldoende in beeld zijn in kaart  
te brengen 

Tijdens de Najaarsconferentie werd door 
professionals ingebracht dat zij nog niet 
over voldoende kennis beschikken over hoe 
eenzaamheid onder migrantengroepen 
eruitziet en welke interventies voor deze 
groepen werken. Stadsdeel Zuid gaat met 
verschillende migrantengroepen in gesprek 
om deze vragen beantwoord te krijgen 
om zo in samenwerking met hen gerichte 
interventies te ontwikkelen. 

3   Per gebied experimenteren met 
vernieuwende interventies die 
eenzaamheid (helpen) verminderen 
en voorkomen

Vanuit de stedelijke aanpak werden zeven 
experimenten in stadsdeel Zuid uitgevoerd. 
We waren voor hen een vraagbaak en 
zetten ons in als verbinder tussen de stede-
lijke en de lokale eenzaamheidsnetwerken 
van aandeelhouders. Na de evaluatie van 
de experimenten kijken we of  en hoe ze 
voortgezet kunnen worden in de andere 
gebieden van Zuid. 

Ondertussen experimenteert stadsdeel 
Zuid zelf  ook om te leren. In het experiment 
Achter de Voordeur gaan we samenwerken 
met woningcorporaties, zorg- en welzijns-
organisaties in twee gebieden in Zuid. Sociaal 
beheerders en technische vakmensen van 
woningbouwcorporaties worden getraind 

Stadsdeel Zuid werkt op het onderwerp eenzaamheid vanuit de netwerkregie-gedachte. 
De rollen die daarbij passen zijn die van verbinder en facilitator. Ook het verspreiden en toegankelijk maken van 
opgedane kennis hoort hierbij, zorgen dat bruikbare informatie bij de aandeelhouders van Zuid en de andere  
stadsdelen terechtkomt. 

Stadsdeel Zuid ziet de aandeelhouders als partners en steekt de gesprekken ook op deze manier in; een open 
houding en op een gelijkwaardige manier. Samen leren en ontdekken hoe eenzaamheid verminderd kan worden. 
Kenmerkend voor de gesprekken zijn dat de inhoud en het welbevinden van de bewoners altijd voorop staan en er 
gekeken wordt naar wat wél mogelijk is. 

Deze rol van netwerkregisseur neemt stadsdeel Zuid ook in de samenwerking met de andere stadsdelen.  
Met stadsdeel Nieuw-West organiseert ze samenwerking in het duiden van de eenzaamheidscijfers en -problematiek, 
om zo de opgaven per stadsdeel en gebied scherper te formuleren. 

om eenzaamheids- en andere problematiek 
te signaleren en bespreekbaar te maken. 
Vervolgens wordt dit signaal van de bewoner 
actief  doorgegeven aan de aangesloten 
wijkzorgpartners. Met alle aandeelhouders 
gaan we goed monitoren wat werkt en niet 
werkt, en deze lessen delen. 

4   Wegnemen van hindernissen die 
de gemeentelijke organisatie en 
systemen onbedoeld opwerpen,  
bij het ingrijpen op eenzaamheid 

In Zuid kunnen we door de structurele 
bezuinigingen en met incidentele 
beschikbare middelen innovaties lastig 
verduurzamen in de wijk. Toch willen we 
vernieuwen, ook op eenzaamheid. 
Daarom zet Zuid in samenwerking met de 
stedelijke Aanpak Eenzaamheid in op het 
innoveren van bestaande interventies en 
het toevoegen van werkzame elementen. 
Ook doen we actief  mee met experimenten 
tussen de stadsdelen onderling om de 
regeldrukte in het kader van de basisvoor-
zieningen voor partners te verminderen. 
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Ouderenhuisvesting zonder 
eenzaamheid
Age Niels Holstein, programmamanager 
Ouderenhuisvesting

Het programma Ouderenhuisvesting 
heeft de samenwerking gezocht 
met de Aanpak Eenzaamheid om 
te onderzoeken in welke mate 
woonvormen van ouderen een rol 
kunnen spelen in het bestrijden 
van eenzaamheid. Hiermee geeft 
het programma tevens uitvoering 
aan motie (nr. 919) Poorter (PvdA) 
en de motie (nr. 975) van de leden 
Boomsma (CDA) en Poorter (PvdA), 
die vraagt om meer aandacht voor 
woonzorgcombinaties. Tijdens 
een thema-avond op  
7 november 2017 in Pakhuis de 
Zwijger is de brochure ‘Ouderen 
wonen in de stad’ gepresenteerd 
en een eerste stap gezet om het 
thema ouderenhuisvesting zonder 
eenzaamheid te bespreken. Hij 
markeerde de start van een 
lerend netwerk. In dit netwerk 
wisselen beleidsmedewerkers, 

wetenschappers en ouderen uit welke 
mogelijkheden er zijn om via woon-
vormen voor ouderen eenzaamheid 
te bestrijden. Het voornemen is de 
opbrengst van het lerend netwerk te 
gebruiken in het opstellen en uitvoeren 
van het programma Ouderenhuisvesting 
in 2018.

‘‘Er wordt gesproken over het belang 
van fijnmazig openbaar vervoer, maar 
de gemeente breekt juist bestaande 
ov-verbindingen af.’ 

Bezoeker tijdens themabijeenkomst:  
ouderen huisvesten zonder eenzaamheid op 7 november 2017. 

Doelgroepenvervoer 
Yuki Tol, beleidsadviseur Programma 
Doelgroepenvervoer
Marc van Gemert, programmamanager 
Doelgroepenvervoer

Ongeveer 43.000 Amsterdammers hebben 
toegang tot een vorm van doelgroepenver-
voer; voorzieningen om de mobiliteit van 
mensen met een beperking te verbeteren.8 
Het doel is efficiënt vervoer, waarbij de 
Amsterdammer en zijn of  haar vervoersbe-
hoefte centraal staan. Want: mobiel zijn is 
een voorwaarde om mee te kunnen doen 
in de stad. Op basis van eerder onderzoek 
rijst het vermoeden dat eenzaamheid 
relatief  vaak voorkomt onder mensen met 
een mobiliteitsbeperking. Daarnaast staat 
Amsterdam voor een groot mobiliteits-
vraagstuk. Het aantal inwoners, forenzen 
en toeristen die de stad bezoeken neemt 
steeds verder toe. Hierbij is de vraag of  er 
een relatie bestaat tussen eenzaamheid en 
het hebben van een mobiliteitsbeperking 
van belang. Dit zegt iets over de aard en 
mogelijke oplossingen. 

Het programma zal daarom onderzoeken 
of  er een relatie bestaat tussen het hebben 
van een mobiliteitsbeperking in verband 
met een chronische ziekte of  handicap 
en eenzaamheid. Als dit zo is, zal worden 
nagegaan wat de randvoorwaarden zijn 
waar vervoersoplossingen aan moeten 
voldoen om eenzaamheid niet in de hand te 
werken. Daarnaast zullen we nagaan of  het 
netwerk dat zich bezighoudt met eenzaam-
heidsinterventies in de stad voldoende op 
de hoogte is van de vervoersvoorzieningen 
die er zijn voor mensen met een beperking!

8  In 2016 waren er 41.909 AOV pashouders, 974 leerlingen die 
gebruikmaken van aangepast vervoer en 578 jeugdigen die in het 
kader van de jeugdwet vervoer ontvangen.
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Klantmanagers Werk, Participatie 
en Inkomen
Roos Vollemans, beleidsadviseur Werk, 
Participatie en Inkomen en Berend de 
Groote, adviseur Participatie

Amsterdammers met een bijstandsuitkering 
vormen een risicogroep als het gaat om 
eenzaamheid. Om die eenzaamheid bij hen 
eerder te signaleren, werden in het experi-
ment ‘Uit de schaduw van de eenzaamheid’ 
een aantal klantmanagers van de gemeen-
telijke afdeling Activering, getraind in het 
herkennen en bespreekbaar maken van 
eenzaamheid. Zij gingen met deze Amster-
dammers in gesprek om te kijken of  het 
gesignaleerde risico zich ook inderdaad in 
gevoelens van eenzaamheid manifesteert. 
Vervolgens werd samen bekeken wat hun 
wensen zijn en met partners in het veld 
afgestemd over effectief  aanbod voor het 
verkleinen van de ervaren eenzaamheid. De 
klantmanagers willen hier graag mee door:
• Signaleren en bespreekbaar maken 

breder uitrollen:
 - Verder ontwikkelen van de training voor 

klantmanagers en andere professionals.
 - Met meer Amsterdammers met een 

bijstandsuitkering in gesprek.
• Onderzoeken of  het GGD-instrument 

‘Mijn Persoonlijke Gezondheid’ en de De 
Jong Gierveld-schaal gebruikt kunnen 
worden in de individuele gesprekken.

• Inzicht verkrijgen in het bestaande 
effectieve aanbod in de stad en/of  
meedenken over het ontwikkelen of  
toegankelijk maken daarvan. Voorstel zou 
zijn te starten in Zuidoost, omdat daar 
in 2017 het knelpunt van onvoldoende 
beschikbaar effectief  bewezen aanbod 
sterk naar voren kwam.

Age Friendly City
Johan Osté, coördinator Age Friendly City, 
GGD

Hoe kan je gezond en oud worden in 
de stad? Een vraag die steeds urgenter 
wordt. Het aantal ouderen neemt 
toe, net als het aantal ouderen met 
chronische aandoeningen. Tegelijkertijd 
stimuleert de overheid dat steeds meer 
mensen zelfstandig thuis blijven wonen 
en (blijven) participeren in de samenle-
ving. Dat was in 2015 mede aanleiding 
om toe te treden tot het wereldwijde 
netwerk van Age Friendly Cities (AFC) 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). 
Doel van AFC is de stad ‘leeftijds-
vriendelijk’ te maken voor ouderen. 
Binnen het Actieplan Age Friendly 
City zijn vier actielijnen beschreven: 
eenzaamheid, valpreventie, dementie 
en wonen. 
Op wijkniveau ontwerpt AFC in drie 
gebieden levensloopbestendige 
routes: de Indische Buurt – Oost, 
Buitenveldert Noordoost en Kortvoort. 
Levensloopbestendige routes zijn 
ingrepen die uitnodigen tot beweging 

en ontmoeting, ook in het 
kader van het tegengaan van 
eenzaamheid. De ingrepen 
bestaan onder andere uit: 
vergroenen, verlagen van 
trottoirranden, het afvlakken van 
hellingbanen en het plaatsen 
van rust- en verblijfplekken. 
Over de relatie tussen de 
openbare ruimte en eenzaam-
heid is nog weinig bekend en 
dit wordt dan ook meegeno-
men in de evaluatie van het 
ontwerp van de routes in de 
drie gebieden.

‘De stad kan ruimtelijke voorwaarden creëren. Maar het contact maken ligt bij 
de bewoners. Zij moeten iets voor elkaar gaan betekenen.

Esther Reith, tijdens de themabijeenkomst:  
invloed ruimtelijk ontwerp op vereenzaming op 26 september 2017. 
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Kwiekroutes in Zuid voor ouderen 

Marjolein Pokorny



Dat er iets moest gebeuren, was wel duidelijk. Stadsdeel Nieuw-West had het hoogste percentage eenzame mensen 
binnen zijn grenzen. Met aandeelhouders uit de praktijk zoals de GGZ, welzijnsorganisaties, maatschappelijke  
dienstverlening, zelforganisatie, actieve bewoners en het stadsdeel werd al een gebiedsverkenning gedaan van  
psychosociale problemen en eenzaamheid in de wijken. Op basis daarvan is een aanpak voorgesteld. “Nieuw-West was 
dus al bezig met het organiseren van activiteiten toen ik er een jaar geleden bij betrokken werd”, zegt Ahmed el Aslouni, 
programmamanager Gezonde Leefstijl Nieuw-West. “Er is veel bedacht en geëxperimenteerd. Het is nu tijd om te landen.”

Wat is er tot nu toe gedaan door het stadsdeel?
“We hebben vanuit de praktijk onder andere een bootcamp georganiseerd met aandeelhouders om samen de volgende 
stap te maken en samen vernieuwende experimenten te ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan. In Nieuw-West  
zijn verschillende experimenten uitgevoerd. Van het experiment ‘buurtbankjes’ die als ontmoetingsplek fungeren voor 
mensen uit de buurt, en het experiment voor jongeren ‘niet alleen op de planken’ uitgevoerd door ZID Theater tot  
het experiment ‘Ik Ontmoet Mij’ voor mannen van Zina Platform. Zina Platform draait al een aantal jaren een succesvolle 
interventie voor vrouwen met een niet-westerse achtergrond en in 2017 hebben ze geëxperimenteerd met een  
mannengroep. Dan zijn er nog de Smakelijke ontmoetingen: samen koken en eten. En dat zijn slechts een paar voorbeelden. 
Er zijn hier in het afgelopen jaar heel veel experimenten uitgevoerd.”

‘Het is tijd om te landen’
Een interview met Ahmed el Aslouni, 
programmamanager Gezonde Leefstijl Nieuw-West 

We hebben ook in Nieuw-West in het kader van een community-aanpak en het versterken van het netwerk activiteiten  
gereorganiseerd om eenzaamheid tegen te gaan. Voorbeelden zijn: het project ‘Samen tegen Eenzaamheid’ en het 
opleiden van bewoners tot gezondheidsambassadeur. Bewoners krijgen een actievere rol in het verbeteren van  
psychosociale gezondheid in de buurt, en in het bijzonder eenzaamheidsbestrijding. Zo heeft een groep bewoners  
een cursus gericht op preventie van eenzaamheid gevolgd (Grip en glans), de cursus zelfredzaamheid om  
communicatievaardigheden te vergroten en te leren netwerken. En een cursus omgaan met iPad, tablets en  
andere devices. En dat zijn nogmaals slechts een paar voorbeelden.” 

Hebben die experimenten gewerkt?
“Sommige activiteiten werken beter dan andere. Het is goed dat de wetenschap betrokken wordt bij de  
Aanpak Eenzaamheid, omdat zij inzicht kunnen geven in wat wel werkt en wat niet en waarom.  
Ik ben heel erg voor een community-aanpak en zelforganisatie. Dat je vanuit de buurt mensen mobiliseert.  
Met een groep bewoners inventariseren wat je met en voor die groep kunt doen.  
Wat is nodig, welke professionals heb je daarbij nodig, wat voor budget? En hoe organiseer je dat zodat bewoners  
zich blijven inzetten? Voor iedere groep kan een ander thema van belang zijn. Iedere groep heeft andere prioriteiten, 
andere knelpunten. Er zijn culturele verschillen, leeftijdsverschillen, verschillen in kennis en vaardigheden,  
mogelijkheden, energie. Om experimenten te laten werken, moeten ze passen bij een doelgroep.  
Niet alles werkt voor iedereen. Door een community-aanpak kun je gericht op een doelgroep sturen.  
Dat moeten we allemaal nog uitproberen.”

Wat is daarvoor nodig?  
“Onze aanpak is op meerdere sporen gericht. Er is eenzaamheid onder verschillende doelgroepen,  
daar moet je wat aan doen. Maar we hebben nog helemaal niet goed in kaart wie die doelgroepen precies zijn.  
Van sommige mensen is het wel bekend. Ouderen die alleen achterblijven, migranten die zich niet veilig of  niet thuis 
voelen. Maar er is ook veel verborgen eenzaamheid. Onder jongeren of  mantelzorgers bijvoorbeeld. Waar zijn deze 
mensen, hoe vind je ze, hoe bereik je ze? En welke doelgroepen zijn er nog meer? Welke interventies zijn nodig? Welke 
werken, welke niet? En heel belangrijk: waar zit de energie? Er is altijd energie. Er zijn altijd inspirerende mensen die iets 
samen of  voor een ander willen doen. Hoe kunnen we die energie kanaliseren? Hoe houden we de dynamiek erin?  
Vanuit de stedelijke aanpak willen we dit in 2018 inzichtelijk maken. 

Daarnaast praten we over vereenzaming. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Daarvoor moeten we een leeromgeving 
creëren voor bewoners, vrijwilligers, aandeelhouders. Creëer samenwerkingsvormen, netwerken die niet begrensd 
zijn. Daarmee bedoel ik: kijk verder dan wat voor de hand ligt. Zo zaten we aan tafel met een medewerker van stichting 
Zwerfkatten Amsterdam. Zij heeft informatie over de buurt, die verder bij niemand aanwezig is. Kijk dus verder dan je  
eigen netwerk en ga niet op je eigen eiland zitten. En onderzoek hoe we vanuit de Lerende Aanpak meer stappen  
kunnen zetten in de toekomst. Onder andere door in Nieuw-West een landingsplek te creëren.  
Er zijn veel ideeën geopperd, proefballonnetjes de lucht ingegaan.  
 
In 2018 gaan we landen. We zijn bezig met een structurele aanpak met de focus op duurzame interventies  
op gebiedsniveau door te kijken hoe we krachten kunnen bundelen. Gebiedsgericht leren: beleid, praktijk, onderzoek … 
alles moet elkaar vinden en elkaar verder helpen. In 2018 moet duidelijk worden over wie we het precies hebben  
en wat voor hen werkt. We gaan bestaande interventies monitoren, evalueren en doorontwikkelen. Dan kunnen we  
gerichter iets doen, ofwel landen. Dan kunnen we de energie op de juiste groepen richten. Maatwerk leveren.  
Een woord dat we vaak horen, maar daar gaat het wel om. Uiteindelijk willen we naar gedeeld eigenaarschap.  
Dat mensen zich blijvend verantwoordelijk voelen voor elkaar in hun eigen community. Dan kan de overheid zich  
terugtrekken en zich beperken tot faciliteren. Dat is verbondenheid in de stad.” 

fotografie: Edwin van Eis

Hotspots Nieuw-West
• In Geuzenveld-Slotermeer wordt ingezet op een leernetwerk rondom data op eenzaamheid. Er is veel data en 

informatie beschikbaar, ook bij mensen en bronnen niet direct gelinkt aan eenzame Amsterdammers. Inzet van 
dit leernetwerk is om deze bronnen zo te koppelen en samen te werken aan het beter in beeld brengen van 
eenzaamheid.

• Communitybuilding is een speerpunt in Osdorp. Binnen de landingsplek wordt ingezet op bottom-up en 
vraaggerichte interventies. Hierbij wordt gekeken naar wat er al gebeurde op eenzaamheid en hoe we deze 
interventies vraaggerichter en vanuit de bewoners kunnen inzetten.

Ahmed el Aslouni heeft vanuit verschillende 
functies gewerkt aan netwerken voor welzijn, 
(jeugd)zorg en gezondheid. 

Sinds 2015 is hij Kwartiermaker wijkzorg en 
daarvoor manager van ouder- en kindcentra 
Nieuw-West en sinds begin 2017 
programmamanager Gezonde Leefstijl 
in stadsdeel Nieuw-West.

Buurthuiskamer Tante Ali is een 

Buurthuiskamer in Slotermeer. 

In de Buurthuiskamers worden veel 

activiteiten georganiseerd die geïnitieerd 

en opgezet zijn door de buurtbewoners.
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“Een grote stad 
betekent grote 
eenzaamheid.”

Erasmus, Nederlands humanist en filosoof  1469-1536
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 WeMakeThe.City is het festival dat de stad beter  maakt.
Vijf  dagen lang pakken we, met  publiek én  experts,
urgente  uitdagingen  voor het dagelijks  leven   
in de  stedelijke  omgeving  op.  Op tientallen 
locaties  verspreid  over de stad  Amsterdam  én de  
regio. Met  lezingen, filmvertoningen,  exposities,

 voorstellingen,   stadsexpedities, games, workshops,  
 expertmeetings,  gesprekken, labs,  werkplaatsen

en een  uitnodigend en actief  weekendprogramma voor  
een  groot en   breed  publiek. Voor  Amsterdam, 
de  Metropoolregio    Amsterdam, Europese steden  
en de rest van de   wereld.
WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018  
Metropoolregio Amsterdam

Eerst maken we de steden. En dan 
maken de steden ons. De plek waar we 
wonen en werken heeft grote invloed op 
ons. En wij op die plekken in de stad. 
Wereldwijd wonen er steeds meer 
mensen in steden. De stad roept, 
verleidt, verbindt en maakt creatief. 
Maar de stad kan ook verdelen, 
vervuilen, vermoeien. De stedelijke 
omgeving stelt ons uitdagende vragen. 

Vragen over de kwaliteit van het dagelijks leven. Lucht, 
water, ruimte, drukte en stilte. Vuilniswagens of 
vuilnisboten? Wonen er al genoeg robots in de buurt? 
Vragen over banden  met omliggende steden, dorpen 
en het land rond de stad. En land ín de stad, bestaat dat 
ook? Vragen als: wie de eigenaar van de stad is. Of de 
stad van iedereen blijft of hoe nieuwe buurten er uit 
gaan zien. Hoe verschillende steden een metropool 
vormen. Hoe we als stad zelfvoorzienend kunnen 
worden. Hoe de haven zich ontwikkelt naar een 
circulaire economie. Hoe we van poep stadsgas maken. Hoe 
naar je werk gaan eruit gaat zien en hoe je makkelijk mensen 
ontmoet. Hoe je je veilig voelt. Hoe we de balans bewaren 
tussen wereldeconomie en lokale bedrijvigheid. Hoe je 
groenten kunt kweken in een verlaten groentewinkel. 
Twee euro toeristenbelasting of twintig?

Duizenden vragen. Veel van die 
vragen kun je knelpunten 
noemen. Maar liever praten we 
over kansen.

Kansen die we aanpakken met de ‘inclusieve  
Amsterdamse benadering’, de Amsterdam approach. 
Amsterdam bewijst dat intensieve samenwerking een ideaal en 
uniek Amsterdams klimaat maakt om oplossingen te bedenken 
en uit te proberen. Een klimaat waarin de mensen weer 
samen de stad maken. Echt samen. Dus niet alleen  
de planners, professionals en experts. Ook de vragen-
stellers, dwarsdenkers en hardopdromers. Dus iedereen 
die er woont, werkt en leeft. Die ‘Amsterdamse benade-
ring’ stimuleert initiatief en jaagt initiatieven aan. 
Sociale en technologische ontwikkelingen gaan zo 
ongewoon hard.  

De ‘Amsterdamse benadering’ is 
het startpunt voor het vijfdaags 
internationaal evenement  
WeMakeThe.City 
Het festival dat de stad  
beter maakt.

WeMakeThe.City brengt alle vragenstellers, creatieven en 
denkers bij elkaar: dus het publiek én de nerds.  
WeMakeThe.City is van bewoners, bedrijven, weten-
schappers, specialisten, bestuurders, maar ook 
van ontwerpers, kunstenaars, tech start-ups, maat-
schappelijke organisaties en lokale en regionale 
initiatieven. We pakken de urgente uitdagingen op voor het 
dagelijks leven in de stad Amsterdam, de Metropoolregio 
Amsterdam, andere Europese steden en de rest van de wereld. 
Ambitieus. Maar met 180 nationaliteiten hebben we 
de wereld in onze metropoolregio al bij elkaar.

 

Reken op alles wat nieuwe ideeën en inzichten geeft op 
tientallen locaties verspreid over stad de Amsterdam én de 
metropoolregio: lezingen, filmvertoningen, exposities, 
voorstellingen, stadsexpedities, games, workshops, 
expertmeetings, gesprekken, labs, open studio’s, 
werkplaatsen en een actief weekendprogramma voor 
een groot en breed publiek.

Voor meer informatie
info@wemakethe.city
www.wemakethe.city
Bezoekadres Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179-181
1019 HC Amsterdam
020-6246380

A LAB
TOLHUISTUIN
A’DAM TOREN
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AMSTERDAM

WeMakeThe.City
WeMakeThe.City is het festival dat de stad 
beter maakt. Van 20-24 juni in Pakhuis de 
Zwijger. Amsterdam bewijst dat intensieve 
samenwerking een ideaal en uniek Amster-
dams klimaat maakt om oplossingen te 
bedenken en uit te proberen. Een klimaat 
waarin de mensen weer samen de stad 
maken. Echt samen. Dus niet alleen de 
planners, professionals en experts. Ook de 
vragenstellers, dwarsdenkers en hardop-
dromers. Dus iedereen die er woont, werkt 
en leeft. Die ‘Amsterdamse benadering’ 
stimuleert initiatief  en jaagt initiatieven aan. 
Sociale en technologische ontwikkelingen 
gaan zo ongewoon hard. De ‘Amsterdamse 
benadering’ is het startpunt voor het 
vijfdaags internationaal evenement.  
WeMakeThe.City brengt alle vragenstellers, 
creatieven en denkers bij elkaar: dus het 
publiek én de nerds. WeMakeThe.City is 
van bewoners, bedrijven, wetenschappers, 
specialisten, bestuurders, maar ook van 

ontwerpers, kunstenaars, tech start-ups, 
maatschappelijke organisaties en lokale en 
regionale initiatieven. We pakken de urgente 
uitdagingen op voor het dagelijks leven in 
de stad Amsterdam, de Metropoolregio 
Amsterdam, andere Europese steden en 
de rest van de wereld. Ambitieus. Maar met 
180 nationaliteiten hebben we de wereld in 
onze metropoolregio al bij elkaar. 
Reken op alles wat nieuwe ideeën en inzich-
ten geeft op tientallen locaties verspreid 
over de stad Amsterdam én de metropool-
regio: lezingen, filmvertoningen, exposities, 
voorstellingen, stadsexpedities, games, 
workshops, expertmeetings, gesprekken, 
labs, open studio’s, werkplaatsen en een 
actief weekendprogramma voor een groot 
en breed publiek. 
 
Voor meer informatie 
info@wemakethe.city 
www.wemakethe.city

Hotspots praktijk
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Week tegen Eenzaamheid  
Amsterdam
De landelijke Week tegen Eenzaamheid 
kende in 2017 ook een Amsterdamse 
variant. De week werd georganiseerd van 
21 september-1 oktober door de gemeente 
Amsterdam en Coalitie Erbij samen met 
Pakhuis de Zwijger. Deze week stond in het 
teken van bewustwording, elkaar ontmoeten 
en verhalen delen. 

Hoe ziet eenzaamheid eruit, welke rol heeft 
de overheid in de aanpak van eenzaamheid 
en persoonlijke ervaringen waren thema’s 
van de films, documentaires en discussies 
die werden georganiseerd in Pakhuis 
de Zwijger. Er werd gelachen, gehuild, 
gedanst, gegeten en veel gediscussi-
eerd. Daarnaast werden in de hele stad 
eettafels georganiseerd. Hier wisten veel 
buurtbewoners elkaar te vinden en nieuwe 
vriendschappen werden gesmeed. Ook in 
2018 is er eind september weer een Week 
tegen Eenzaamheid.

Ontwikkeling interactieve 
website
GGD en Movisie ontwikkelen samen 
de interactieve website ‘schijnwerpers 
op eenzaamheid in Amsterdam’. De 
website combineert alle voor beleids-
makers relevante informatie over de 
staat van eenzaamheid in Amsterdam. 
Cijfers van de GGD en OIS worden 
gecombineerd met kennis uit onder-
zoek en wetenschap. De website wordt 
in de loop van 2018 ontwikkeld en gaat 
beleidsmakers ondersteunen bij het maken 
van beleidskeuzes zodat in Amsterdam 
eenzaamheid op een zo effectief  mogelijke 
manier aangepakt kan worden. 
De interactieve website moet gestructureerd 
toegang geven tot de kennis en ervaringen 
die zijn verzameld de afgelopen twee jaar in 
Amsterdam omtrent eenzaamheid.
In de voorbereidingsfase is de behoefte 
getoetst bij de beoogde doelgroep van 
beleidsmedewerkers, zowel binnen de 
gemeente als bij maatschappelijke organi-
saties. Naar aanleiding van deze feedback 
is de Interne Expertgroep gestart met de 
ontwikkeling.

Masterclass Lief & Leed
Rotterdam telt op dit moment 650 straten 
waar bewoners voor elkaar klaar staan in 
de strijd tegen eenzaamheid en sociale 
verkilling. De lief- en leedstraten hebben 
elk één of  meer aanjagers. Deze actieve 
bewoners ondernemen samen met andere 
bewoners uit de straat allerlei kleinschalige 
initiatieven om de sociale cohesie in de 
wijk te vergroten en burenhulp mogelijk te 
maken.

Deze Lief  & Leedactie van de Stichting 
Opzoomer Mee Rotterdam, is een van de 
pijlers van Voor Mekaar, het programma van 
Rotterdam om eenzaamheid te bestrijden. 
De actie is onder andere geïnspireerd op 
de onderzoeksrapportage ‘Wat mogen 
we van de buren verwachten’ (2013) van 
Kees Fortuin van het Instituut voor Sociale 
Gebiedsontwikkeling over informele zorg. 
Omdat we als Amsterdammers graag willen 
leren van Rotterdam, werd er in het eerste 
kwartaal 2018 speciaal een masterclass 
georganiseerd voor de aandeelhouders van 
het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. 
Onderwerpen die aan bod kwam: Welke 
strategie bevat deze actie om de vraag- en 
aanbodverlegenheid te doorbreken? Wat 
zijn de tips & tricks en – niet onbelangrijk 
– wat kan Amsterdam hier allemaal mee? 
En last but not least: een excursie naar 
Rotterdam.

In de toekomst wordt mogelijk nog een  
Masterclass Lief  & Leed georganiseerd.  
Hou de website in de gaten 
www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl
Kijk ook op: www.opzoomermee.nl/
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Dialoogtafel eenzaamheid
Amsterdam Dialoog is een organisatie 
van bevlogen vrijwilligers die de ervaring 
hebben dat een dialoog tussen mensen een 
waardevol middel is voor communicatie. 
Het helpt om beter om te kunnen gaan met 
de diversiteit tussen mensen en om een 
diepgaander contact met elkaar te kunnen 
ervaren. 

Ieder buurthuis of  Huis van de Buurt, 
elke school of  werkgroep, stichting of  
vereniging kan gebruikmaken van een 
dialoogtafel om het gesprek aan te gaan 
met de eigen begeleiders, met deelnemers, 
met bewoners of  met andere groepen 
mensen. De dialoog kan goed gebruikt 
worden om plannen te ontwikkelen alsook 
om concreet met inwoners van Amsterdam 
over hun persoonlijke beleving te praten. 
Voor aandeelhouders van het Amsterdams 
Netwerk Eenzaamheid kunnen ze speciaal 
over het thema eenzaamheid dialoogge-
sprekken organiseren voor vier tot acht 
deelnemers.

Er zijn geen kosten aan verbonden, mits 
de organisatie een maatschappelijk belang 
nastreeft, maar we gaan wel uit van goede 
faciliteiten zoals een gastvrije ruimte en iets 
te drinken.

Voor meer informatie: 
www.amsterdamdialoog.nl

Landelijk netwerk “Meer doen wat 
werkelijk werkt”
Met het nieuwe kabinet is er ook landelijk 
veel meer aandacht voor eenzaamheid. 
Dit schept een mooi momentum om dit 
te koppelen aan alle lokale aanpakken 
en initiatieven. Zoals het initiatief  om een 
netwerk te vormen op landelijk niveau om 
kennis en kunde te bundelen. Dan kunnen 
we meer doen wat werkelijk werkt om 
eenzaamheid te voorkomen en te vermin-
deren. Dit initiatief  is ontstaan vanuit een 
aantal gemeentes, Deloitte, het Ministerie 
van VWS, Movisie (kennisinstituut) en 
landelijke Coalitie Erbij. 

Het doel van het netwerk is primair 
bundelen van kennis en kunde, onder meer 
door:
a)       ervaringen te delen,
b)       aanpak doorontwikkelen,
c)       praktijkproeven faciliteren (Hotspots),
d)       monitoren,
e)       ondersteunen en versnellen,
f)        verbinden.

Eenzaamheid en  
technologie 
Via verschillende invalshoeken wordt 
er gekeken naar eenzaamheid; vanuit 
beleid, vanuit wetenschap en vanuit de 
professionals. Het netwerk heeft zich 
enorm uitgebreid, met op vele plekken 
veel energie en een gezamenlijkheid om 
deze eenzaamheid te verminderen. In 
deze zoektocht hebben allerlei initiatieven 
en ondernemers zich aangesloten bij 
het netwerk rondom technologie en het 
verminderen van eenzaamheid. Momenteel 
wordt er een team samengesteld om meer 
inzicht te krijgen in hoe deze technologie, 
wanneer en voor wie zou kunnen bijdragen 
aan het voorkomen en verminderen van 
eenzaamheid. 
Wil je hieraan bijdragen, dan kun je je 
aanmelden op het e-mailadres:  
aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl.  
Hou de website 
www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl  
in de gaten voor updates rondom dit thema. 

Combiwel en de  
Aanpak Eenzaamheid
Combiwel is een Amsterdamse organisatie 
die zich inspant om de collectieve leef-
baarheid in de stad te verbeteren. Dat doet 
Combiwel in opdracht van de gemeente 
en in samenwerking met stadsdelen, 
buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, 
ketenpartners, ondernemers en vooral ook 
met de direct betrokkenen: de Amsterdam-
mers.

Combiwel Buurtwerk faciliteert en onder-
steunt buurtbewoners die zich vrijwillig 
inzetten en activiteiten organiseren in de 
buurt gericht op ontmoeting en samen-
redzaamheid. Deze actieve bewoners 
zijn rechtstreeks in contact met eenzame 
Amsterdammers. 

Wij zijn afgelopen jaar geïnspireerd door 
de werkwijze van de Aanpak Eenzaamheid 
en we willen doorpakken in 2018. Dit willen 
we doen door het verbeteren van onze 
interventies, door de samenwerking in 
Osdorp te versterken vanuit kansen van de 
community en met een preventieve aanpak 
bij de doelgroep van WPI trede 1 en 2. 
Concreet willen we onderstaande punten 
oppakken:

1. Osdorp: 
In de gebiedsgerichte Lerende Aanpak 
de samenredzaamheid van de commu-
nity in beeld brengen en de acties naar 
de doelgroep vertalen. In samenwerking 
met stadsdeel Nieuw-West – programma 
Gezondheid.

2. Verbeteren van sociale interventies op 
Eenzaamheid
Vergroten van deskundigheid Buurtwerk 
Combiwel. In samenwerking met Movisie 
onderzoeken en verbeteringen on the job 
in gang zetten. We maken goed gebruik 
van wetenschappelijke inzichten (wat 
werkt bij eenzaamheid) en best practices.
Betrokkenen: o.a. Movisie, buurtwerkers 
Combiwel Zuid, West en Nieuw-West.

3. Preventief  werken aan eenzaamheid bij 
Doelgroep trede 1 en 2 van WPI.
De doelgroep goed in beeld krijgen en 
activeren door het proces tussen klant-
manager, informele zorg en buurtwerker 
beter te faciliteren. 

Stichting SeniorenStudent
In mei 2014 is Stichting SeniorenStudent in 
het leven geroepen om senioren te onder-
steunen in het onafhankelijk en gelukkig 
ouder worden. Dit wordt verwezenlijkt door 
elke senior te koppelen aan een veelzijdige, 
energieke en betrouwbare hulp: een student. 
De studenten helpen met kleine klusjes in 
en rond het huis. Ook kunnen ze kennis van 
nieuwe technieken delen zoals bijvoorbeeld 
Whatsapp en Skype. Ze bieden natuurlijk 
veel gezelligheid en gaan mee op pad.

Voor studenten is het een kans om gedu-
rende hun studietijd maatschappelijke 
bewustwording op te bouwen en relevante 
ervaring op te doen. Ze leren met verschil-
lende generaties om te gaan, relaties op 
te bouwen en ondersteuning te bieden die 
senioren nodig hebben om actief  deel te 
nemen aan onze maatschappij. Als student 
draag je bij aan maatschappelijke innovatie 
en kun je verschil maken in het leven van 
een ander.
https://stichtingseniorenstudent.nl/ 
projecten/jong-oud-goud/
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Een plan voor eerstelijns-
professionals vanuit de  
Vrije Universiteit
Theo van Tilburg en Tamara Bouwman, 
afdeling Sociologie

Een 5-stappenplan
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werkt 
aan een systematische uitwerking van 
eenzaamheidsinterventies.  
Het project geeft aanwijzingen voor de 
aanpak van eenzaamheid door eerste-
lijnsprofessionals. Dit zijn onder meer 
wijkverpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, huisartsen en praktijkondersteu-
ners. Ook geschoolde vrijwilligers kunnen 
de aanpak toepassen. In vijf  stappen stelt 
de gebruiker vast of  iemand eenzaam is en 
om welke soort eenzaamheid het gaat. Ook 
wordt nagegaan welke aanpak wenselijk 
is vanuit het gezichtspunt van de eenzame 
persoon en de kennis van de professional. 
Dit stappenplan moet nog uitgewerkt, 
getest en geïmplementeerd worden. 

Actuele kennis continu beschikbaar
Op dit moment wordt samen met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen een richtlijn 
geschreven voor wijkverpleegkundigen. 
De VU wil het plan graag uitvoeren in 
Amsterdam. Organisaties kunnen hun 
eenzaamheidsinterventies gerichter 

Een duurzame kennisinfrastructuur 
rond eenzaamheid 

De gezamenlijke ambitie van de 
HvA en de Aanpak Eenzaamheid
Rob Andeweg, projectmanager HvA
en de Stad

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is 
een grote, regionale kennisinstelling en 
biedt de stad Amsterdam de meerjarige, 
gecoördineerde inzet aan van studenten, 
docenten en onderzoekers bij de aanpak 
van eenzaamheid.

Waarom?
De HvA heeft de ambitie om zichtbaar en 
van betekenis te zijn voor de stad. Dat doet 
zij door rond een aantal grote vraagstukken 
van de stad en op plekken waar dat het 
meest gewenst is, haar kennis te bundelen. 
De Aanpak Eenzaamheid sluit aan op deze 
ambitie. De complexiteit van dit vraagstuk 
vraagt om een meerjarige betrokkenheid 
van onderzoek en onderwijs in afstemming 
met de wensen en behoeftes van de stad. 
Dit is wat de HvA aan de stad kan bieden.

Hoe?
De HvA zet gedurende een aantal jaren 
studenten, docenten en onderzoekers in 
bij de Aanpak Eenzaamheid. Met oplei-
dingen worden afspraken gemaakt om 
delen van het onderwijsprogramma voor 
meerdere jaren inhoudelijk op de Aanpak 
Eenzaamheid te laten aansluiten. Daarnaast 
worden onderzoekers vanuit verschillende 
disciplines bijeengebracht om hun kennis 
te verbinden aan de aanpak. Ten slotte 
worden de fysieke leer-, werk- en onder-
zoeksplekken van de HvA in de stad ingezet 
als ontmoetingsplek voor interventies rond 
de Aanpak Eenzaamheid. 

Wat?
Wat levert ons bod op:
•  Continuïteit van het impactonder-

zoek van de Aanpak Eenzaamheid en 
versterking van de Databank Effectieve 
sociale interventies.

•  Bijdrage aan een netwerk van kennis-
makelaars per buurt die kennis over 
eenzaamheid ontwikkelen, delen en 
verspreiden.

•  Ondersteuning bij het stadsbreed 
inzetten van succesvolle activerings-
activiteiten.

•  Bijdrage aan het organiseren van 
jaarlijkse kennisdagen.

De HvA levert met haar onderzoek en 
onderwijs een bijdrage aan een duurzame 
kennisinfrastructuur rond een aantal grote 
stedelijke vraagstukken, waaronder de 
aanpak van eenzaamheid in de stad 
Amsterdam.

inzetten, met maatwerk voor elk individu. 
De uitwerking betreft een verbinding van de 
wenselijke aanpak met de lokale  
mogelijkheden. Te beantwoorden vragen 
zijn onder meer: Welke activiteiten in de 
buurt passen bij een specifieke aanpak? 
Welke organisaties zijn actief  in de 
eenzaamheidsaanpak en op welke wijze 
sluit dit aan bij de gewenste aanpak? Welke 
professionele hulp is beschikbaar? Het te 
ontwikkelen systeem maakt deze (lokale) 
kennis doorlopend en actueel beschikbaar. 

Drieledige testfase
De test omvat drie onderdelen. (I) een 
try-out van de aanpak waarbij professionals 
samen met een onderzoeker de aanpak 
uitproberen. (II) het testen van een bèta-ver-
sie die zelfstandig te gebruiken is door 
professionals (bij voorkeur online).  
(III) het testen van een doorontwikkelde 
versie van de tool, onder meer in de vorm 
van een internet-based applicatie.  
We verbeteren de aanpak na elke testfase. 

In 2018 gaat vanuit de VU een kwartier-
maker aan de slag om het plan uit te werken 
en de activiteiten voor te bereiden.  
Er wordt samengewerkt met verschillende 
partijen (in Amsterdam: GGD, HvA, 
praktijkdeskundigen). 

Hotspots wetenschap
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Volgende stappen

HEB JE DEZE REIS-
GIDS VAN A TOT Z 
UIT? GEEF ‘M DOOR 
AAN EEN ANDER 

INSPIREER ZOVEEL 
MOGELIJK MENSEN 
IN JE OMGEVING OM 
MEE TE REIZEN

GOEDE REIS!
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Ik hoop dat de 
 machteloosheid
van eenzamen
 minder wordt

Ed Theunen




