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“Eenzaamheid? Dat is volksziekte nummer 1!”, sprak de 72-jarige mevrouw Van 
den Heuvel op een bijeenkomst ter preventie van eenzaamheid uit. Al jaren legt 
zij huisbezoeken af in haar woonplaats bij oudere mensen. “Ik kom daar zoveel 
eenzaamheid tegen, dat had ik eigenlijk van tevoren niet gedacht.” 

Eenzaamheid komt vaak voor en zeker niet alleen bij ouderen. Het heeft nadelige 
gevolgen voor de gezondheid. Daarnaast maken mensen die zich eenzaam voelen 
meer gebruik van voorzieningen. Bovenal is het vanuit menselijk oogpunt uiterst 
belangrijk eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. 

Gemeenten besteden steeds meer aandacht aan eenzaamheid. De Wmo, de  
Participatiewet (voormalige Wet werken naar vermogen) en de decentralisatie  
van delen vanuit de AWBZ bieden veel aanknopingspunten om het voorkomen of 
verminderen van eenzaamheid in te bedden in het lokale beleid en uit te werken  
in concrete activiteiten. Daarnaast kunnen gemeenten, woningcorporaties, 
welzijns- en zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en sportclubs via goede 
samenwerking mensen die vereenzamen ondersteuning bieden. 

Over het thema eenzaamheid is gelukkig al het een en ander bekend. In  
Nederland is goed onderzoek beschikbaar van Theo van Tilburg en Jenny de Jong 
Gierveld van de Vrije Universiteit Amsterdam en van Anja Machielse en Roelof 
Hortulanus van de Universiteit voor Humanistiek/LESI. Ook in de praktijk wordt 
eenzaamheid aangepakt. Zo is in 2008 Coalitie Erbij, de Nationale Coalitie  
tegen Eenzaamheid, opgericht.

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten en hun samenwerkingspartners 
te inspireren om concreet met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Of 
om hiermee verder te gaan en het op een effectievere manier aan te pakken. De 
publicatie heeft bovenal één belangrijk doel: er voor zorgen dat mensen, jong en 
oud, op een prettige manier in onze samenleving kunnen leven zonder het gevoel 
te hebben er alleen voor te staan.

Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur MOVISIE
Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij

Voorwoord
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Deze handreiking biedt beleidsmede-
werkers, managers en teamleiders 
van maatschappelijke organisaties en 
gemeenten concrete handvatten om tot 
een gezamenlijke, lokale aanpak van 
eenzaamheid te komen. Eerst komt 
de vraag aan bod wat eenzaamheid 
precies is en waarom de aanpak ervan 
van belang is. In het tweede deel geven 
we handvatten voor de concrete aanpak 
van deze problematiek en gaan we in 
op het signaleren van eenzaamheid, 
het lokaal samenwerken en het maken 
van keuzes voor interventies.
 
Deze handreiking is gericht op een-
zaamheid en de relatief lichte vormen 
van sociaal isolement. Langdurig 
sociaal isolement laten we buiten 
beschouwing. De beste mogelijkheden 
om de situatie te verbeteren heb je 
namelijk door vroegtijdig in te grij-
pen in het proces van vereenzamen. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de 
ondersteuning van mensen in een 
structureel isolement van belang is. 
Voor goed onderbouwde informatie 
over de ondersteuning van deze groep 
zijn de publicaties van Anja Machielse 
van de Universiteit voor Humanistiek/ 
LESI zeer waardevol.

Deze handreiking is de neerslag van 
de laatste inzichten en ervaringen uit 
een veld dat snel in ontwikkeling is. De 
publicatie vormt dan ook geen statisch 
eindproduct. We hopen de komende 
jaren deze handreiking aan te kunnen 
vullen met nieuwe praktijkervaringen 
en inzichten uit onderzoek.    

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen 
en verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisa-
ties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal 
ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid 
waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er 
soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen. Voor een af-
gewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeen-
ten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek, zodat 
lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op 
elkaar kunnen afstemmen. 

Inleiding
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Eenzaamheid is niet een onderwerp waar we vaak met elkaar over spre-
ken. Er rust een taboe op; we hebben het met elkaar liever over lichtere 
en minder complexe onderwerpen. Misschien ligt dat wel ten grondslag 
aan de onduidelijkheid die er bestaat over wat eenzaamheid precies is. 
Welke soorten eenzaamheid zijn er? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? 
En wat is het verschil met sociaal isolement? 

Wat wordt onder eenzaamheid 
verstaan?

1.

Gemis aan verbondenheid met 
anderen
Hoewel iedereen een beeld heeft van 
wat eenzaamheid is, blijken deze in de 
praktijk sterk van elkaar te verschillen. 
In de meeste beelden komt echter terug 
dat het om een negatief en subjectief 
gevoel gaat dat samenhangt met een 
gemis aan verbondenheid met anderen. 
De standaarddefinitie van eenzaamheid 
sluit daarbij aan: ‘het subjectief ervaren 
van een onplezierig of ontoelaatbaar 
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde 
sociale relaties. Het kan zijn dat het 
aantal contacten dat men heeft met 
andere mensen geringer is dan men 
wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit 
van de gerealiseerde relaties achter-
blijft bij de wensen’ (De Jong Gierveld & 
Van Tilburg, p. 14, 2007). Eenzaamheid 
is in deze definitie dus een gevoel dat 
ontstaat wanneer wensen, die mensen 
hebben met betrekking tot sociale rela-
ties, niet gerealiseerd worden.

In de literatuur wordt veelal het on-
derscheid gemaakt tussen emotionele 
en sociale eenzaamheid. ‘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 voeren’ (De Jong 
Gierveld & Van Tilburg, p. 14, 2007). 

Naast de standaarddefinitie van een-
zaamheid, die sociale relaties centraal 
stelt, wijzen verschillende auteurs en 
onderzoekers erop dat eenzaamheid 
direct verbonden is met zingeving. 
Zij spreken wel over ‘existentiële 
eenzaamheid’. Deze vorm van een-
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zaamheid verwijst naar het individuele 
verlangen naar een zinvol leven, naar 
het gevoel ertoe te doen en op je plek 
te zijn. Existentiële eenzaamheid wordt 
wel beschreven als ‘een verloren en 
zwervend gevoel, niet je plaats in het 
leven weten, een gevoel van zinloosheid’ 
(Jorna, 2012). Deze vorm van een-
zaamheid wordt het meest gevoeld op 
momenten dat mensen geconfronteerd 
worden met omstandigheden of gebeur-
tenissen die ontwrichtend zijn en hen 
terugwerpen op zichzelf (Jorna, 2012).

In deze handleiding wordt aangesloten 
bij de definitie van De Jong Gierveld 
& Van Tilburg met de aantekening dat 
eenzaamheid zich vooral laat voelen 
als de kwaliteit van relaties achterblijft 
bij de wensen. Kort gezegd: eenzaam-
heid als een gebrek aan ‘betekenis-
volle relaties’. Daarmee is ook de link 
gelegd naar zingeving. De zin van het 
bestaan is voor veel mensen namelijk 
gekoppeld aan de betekenis die zij voor 
anderen hebben (Van Doorn, 2006).
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Soorten eenzaamheid
Bij projecten die zich richten op het 
verminderen van eenzaamheid is niet 
altijd duidelijk op welk type eenzaam-
heid het project zich richt. Fokkema 
& Van Tilburg onderzochten in 2006 
verschillende projecten en kwamen tot 
de conclusie dat de focus te vaak ligt 
op het verhogen van sociale partici-
patie, terwijl dit niet bij alle vormen 
van eenzaamheid de meest geschikte 
oplossingsrichting is. Vaak wordt voor-
bij gegaan aan de vorm van eenzaam-
heid en de onderliggende oorzaken. 
Hoofdstuk 5 van deze handreiking gaat 
in op het goed laten aansluiten van in-
terventies bij de verschillende vormen 
van eenzaamheid en de onderliggende 
oorzaken. 

Wanneer is eenzaamheid een 
probleem? 
Eenzaamheid is niet altijd een pro-
bleem waarbij moet worden inge-
grepen. Iedereen kent het en het is 
vaak slechts een tijdelijk gevoel. Een 
periode van eenzaamheid kan zelfs 

positieve effecten hebben. De confron-
tatie met jezelf kan inzicht geven in 
jezelf, waardoor je je leven beter kunt 
inrichten. Maar helaas beschikt niet 
iedereen over de veerkracht en vaar-
digheden om aan eenzaamheid een 
positieve draai te geven. Als gevoelens 
van eenzaamheid aanhouden, kunnen 
mensen zich op een negatieve manier 
ontwikkelen en vereenzamen. Als 
mensen vereenzamen, raakt dat aan 
de kern van hun bestaan en ontstaat 
een gevoel van grote leegte. Om dit 
gat op te vullen, blijken mensen de 
neiging te hebben veel te gaan eten, 
roken, drinken en kopen. Met aller-
lei problemen als gevolg: verslaving, 
slaapproblemen, gezondheidsklachten 
en schulden. En dat heeft weer een 
negatieve uitwerking op het zelf-
vertrouwen en zelfwaardering. Het 
proces van vereenzamen zet dus een 
negatieve spiraal in werking, waardoor 
problemen zich kunnen opstapelen en 
de zelfredzaamheid van mensen onder 
druk komt te staan.

Verwachtingen bepalen de ervaren eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid zijn mede afhankelijk van iemands verwachtingen. 
Jenny de Jong Gierveld, emeritus hoogleraar aan de VU, heeft veel onderzoek 
gedaan naar eenzaamheid. Ook in Europees verband. Zij ontdekte dat ouderen 
in het noorden van Finland minder gevoelens van eenzaamheid ervaren dan 
ouderen in Toscane (Italië). Zij verklaart dit aan de hand van verwachtingen. 
Ouderen in Finland verwachten dat hun familie ver(der) weg woont, terwijl 
ouderen in Toscane het beeld van gezellige en gevulde familiezondagen 
hebben. Door het bijstellen van verwachtingen, kan eenzaamheid verminderen. 
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Oorzaken van eenzaamheid
Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan 
door verhuizingen, relaties die uitgaan 
en overlijden van mensen die dichtbij 
staan. De oorzaken die aan eenzaam-
heid ten grondslag liggen, zijn divers 
en kunnen in drie categorieën worden 
ingedeeld:

•	 Individuele	oorzaken
Persoonlijke capaciteiten spelen een 
belangrijke rol bij het ontstaan van een-
zaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een 
gebrek aan sociale vaardigheden, een 
negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrou-
wen, sociale angst, sterke verlegenheid 
en introversie. Andere individuele oor-
zaken zijn onder meer hardhorendheid, 
slechtziendheid, slecht ter been zijn, 
psychische problemen en een gebrek 
aan geld om sociale activiteiten te 
ondernemen. De oorzaak van eenzaam-
heid kan ook liggen in het hebben van 
hoge (onrealistische) verwachtingen ten 
aanzien van sociale relaties.

•	 	Oorzaken	die	liggen	in	veranderingen	
in het sociale netwerk

Veranderingen in het sociale net-
werk van mensen kunnen leiden tot 
gevoelens van eenzaamheid. Deze 
veranderingen ontstaan mogelijk na 
een echtscheiding, ontslag, verhuizing 
of overlijden van dierbaren, zoals een 
partner.

•	 	Oorzaken	die	voortkomen	uit	de	
inrichting van de maatschappij

Bij maatschappelijke oorzaken gaat 
het om de invloed die de organisatie 
van onze samenleving heeft op het 
gemak waarmee mensen contacten 
leggen met anderen. De toegenomen 
individualisering wordt bijvoorbeeld 
vaak als een belangrijke maatschap-
pelijke oorzaak van eenzaamheid 
genoemd. Mensen zijn door de toene-
mende welvaart en mobiliteit losser 
komen te staan van traditionele (vaak 
vanzelfsprekende) sociale verbanden 
zoals het dorp, de kerk, de buurt en 
verenigingen. Niet langer worden 
mensen als vanzelfsprekend betrokken 
bij sociale verbanden. We moeten in de 
huidige samenleving zelf actief sociale 
verbanden opzoeken en onderhouden. 
Mensen met beperkte sociale vaardig-
heden, beperkte zelfverzekerdheid en 
sociale angst lopen in de moderne sa-
menleving dan ook een verhoogd risico 
op sociale uitsluiting en eenzaamheid 
(Machielse, 2006). 
Ook de woonomgeving kan een rol 
spelen bij eenzaamheid. Bijvoorbeeld 
wanneer er weinig leeftijdsgenoten in 
de buurt wonen of weinig mensen met 
dezelfde (culturele) achtergrond. En 
wanneer de woonomgeving als onveilig 
wordt ervaren, kan dat het aangaan en 
onderhouden van contacten in de weg 
staan en dus eenzaamheid veroorza-
ken of versterken (Thomése, 2007).
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Eenzaam of sociaal geïsoleerd?
In beleidsplannen van verschillende 
organisaties en in de dagelijkse praktijk 
worden de begrippen eenzaamheid en 
sociaal isolement vaak als synoniem 
gezien en door elkaar heen gebruikt. 
Hoewel de begrippen inderdaad deels 
met elkaar overlappen, verschilt de 
invalshoek. De omvang van het sociale 
netwerk en de beleving van de kwaliteit 
ervan zijn twee verschillende zaken. 
Mensen kunnen zich eenzaam voelen, 
ondanks een groot sociaal netwerk. 
Andersom kunnen mensen een klein 
netwerk hebben zonder zich eenzaam 
te voelen. Als mensen sociaal geïso-
leerd zijn, is er sprake van een objectief 
vast te stellen klein of niet bestaand 
netwerk van sociale relaties en meestal 
is ook sprake van sterke gevoelens van 
eenzaamheid. Samenvattend betekent 
sociaal isolement dat mensen weinig 

of geen betekenisvolle relaties hebben 
en zich daar eenzaam onder voelen 
(Hortulanus et al., 2003). Terwijl een-
zaamheid een subjectief begrip is, een 
gevoel, is sociaal isolement een situatie 
die beter van buitenaf vast te stellen is, 
doordat de focus ligt op de omvang van 
iemands netwerk. 

In deze handreiking staat eenzaamheid 
centraal. Ook worden relatief lichte 
vormen van sociaal isolement bespro-
ken, zoals dreigend en situationeel 
isolement, omdat vereenzaming op 
den duur kan leiden tot de situatie van 
sociaal isolement (Machielse, 2011). 
Bovendien levert vroeg ingrijpen bij 
vereenzaming de beste kansen op om 
de situatie te verbeteren. In hoofdstuk 
5 wordt de aanpak van eenzaamheid en 
dreigend en onlangs ontstaan isole-
ment besproken. 

Hormonen en eenzaamheid
Hoewel eenzaamheid vaak als een psychologisch en sociaal probleem wordt 
geïnterpreteerd, weten we inmiddels uit onderzoek ook dat sociaal gedrag 
samenhangt met de hormoonhuishouding. Een voorbeeld hiervan is het 
‘liefdeshormoon’ oxytocine. Dit hormoon komt in grote hoeveelheden vrij 
tijdens de bevalling, maar het niveau neemt ook toe tijdens prettige interacties 
met anderen, zoals bij aanraking, aankijken en knuffelen. De toename van 
oxytocine leidt tot meer vertrouwen in anderen, lagere angst- en stressniveaus, 
meer ‘zorgend gedrag’ en een betere hechting (MacDonald & MacDonald, 
2010). Er is mogelijk een verband met eenzaamheid: wanneer mensen weinig 
positieve interacties hebben, krijgen zij mogelijk een lager oxytocine-niveau 
waardoor het vertrouwen in anderen kan afnemen en angst- en stressniveaus 
kunnen toenemen. 
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De cijfers
Het meten van eenzaamheid kan op 
verschillende manieren. Onderzoeksbu-
reaus, universiteiten en GGD’s hanteren 
hun eigen methoden, waardoor de 
cijfers sterk van elkaar kunnen ver-
schillen. Zo constateert de één bijvoor-
beeld een toename van eenzaamheid 
(Motivaction, 2012), waar anderen, 
zoals hoogleraar Van Tilburg (VU), er 
op wijzen dat er geen aanwijzingen zijn 
dat eenzaamheid toeneemt (Deeg et al., 
2011). Omdat onderzoek aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam zich al de-
cennia lang richt op sociale netwerken 
en eenzaamheid, en daar ook internati-
onaal bekendheid mee heeft verworven, 
wordt in deze publicatie gebruik ge-
maakt van cijfers van de Vrije Univer-
siteit. Daaruit blijkt dat ongeveer 30% 
van de volwassen Nederlanders zich 
wel eens eenzaam voelt. Ongeveer 10% 
van de Nederlanders voelt zich ernstig 
eenzaam (ruim een miljoen Nederlan-
ders). In tegenstelling tot de stereotype 

beeldvorming zijn het niet vooral oude-
ren die zich eenzaam voelen. Eenzaam-
heid komt in alle leeftijdscategorieën 
van de bevolking voor en kan iedereen 
overkomen. Eenzaamheid blijkt niet 
zozeer met leeftijd samen te hangen, 
maar wel met burgerlijke staat. Mensen 
die gescheiden of verweduwd zijn, heb-
ben aanzienlijk vaker last van gevoelens 
van eenzaamheid (zie figuur 1). Omdat 
ouderen vaker verweduwd zijn, is het 
wel zo dat onder 75-plussers eenzaam-
heid vaker voorkomt (Van Tilburg, 2007).
Ongeveer 6% van de Nederlandse be-
volking leeft sociaal geïsoleerd. Sociaal 
isolement komt onder 65-plussers en 
mensen met een lage sociaaleconomi-
sche status twee keer zo vaak voor als 
gemiddeld. Mensen die gescheiden, 
verweduwd of van allochtone afkomst 
zijn, hebben een nog iets grotere kans 
op sociaal isolement (Machielse, 2006). 
Ook in sterk stedelijke gebieden komt 
sociaal isolement vaker dan gemiddeld 
voor (Machielse & Hortulanus, 2011). 

Eenzaamheid onder mantelzorgers
Gevoelens van eenzaamheid doen zich ook bij mantelzorgers voor. Door hun 
gebondenheid aan huis bijvoorbeeld. De mantelzorg aan een gehandicapt 
kind kan zo intensief zijn dat de ouder de deur moeilijk uit kan. Ook kan de 
kwaliteit van de relatie met de verzorgde verslechteren, zoals in de zorg voor 
een partner met dementie. En niet in de laatste plaats worden mantelzorgers 
vaak ‘over het hoofd gezien’. Niet alleen omdat de aandacht van anderen naar 
de verzorgde uitgaat, maar ook omdat mensen die mantelzorgen zichzelf vaak 
wegcijferen. Het Expertisecentrum Mantelzorg brengt in januari 2013 een 
publicatie uit met praktische handvatten voor uitvoerende medewerkers onder 
de titel ‘Omgaan met eenzaamheid bij mantelzorgers’.
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TV-reportage over eenzaamheid en isolement
Het actualiteitenprogramma ‘De vijfde dag’ van de Evangelische Omroep 
heeft op 5 januari 2012 een indringende reportage uitgezonden over 
eenzaamheid achter de cijfers. De reportage brengt de levensverhalen 
van drie mensen in beeld die vereenzamen. Een van de geportretteerden 
vertelt hoe zij thuis komt te zitten als haar reuma verergert. Ook heeft ze 
darmproblemen waardoor ze de deur nauwelijks nog uit durft. Er gaan 
dagen voorbij waarin ze alleen haar dochter ziet. Verder niemand. “Vrienden 
komen minder langs, dan bellen ze alleen nog maar en vervolgens blijven ze 
helemaal weg. Dan voel je je echt eenzaam.” Bekijk de reportage op  
www.eo.nl/tv/devijfdedag (zoek op ‘eenzaamheid’). 

Figuur 1: Het voorkomen van eenzaamheid naar bevolkingscategorieën 

Percentage van het voorkomen van vormen van eenzaamheid in verschillende bevolkingscategorieën: naar burger-

lijke staat (G=gehuwd, NG=nooit gehuwd, GES=gescheiden, WED=weduwstaat), naar leeftijd en naar sekse (Bron: Van 

Tilburg, 2007: 32).
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11



Om verschillende redenen is systematische aandacht van beleidsmakers 
en aanbieders van wonen, welzijn en zorg voor het voorkomen en ver-
minderen van eenzaamheid en sociaal isolement nodig. Zo heeft een-
zaamheid bijvoorbeeld ernstige gevolgen voor de gezondheid. Bovendien 
komt de zelfredzaamheid van mensen onder druk te staan als zij ver-
eenzamen. Tegelijkertijd willen gemeenten, geïnspireerd door innova-
tieprogramma’s als de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl vernieuwingen 
doorvoeren in de hulpverlening en ondersteuning. Hoe kun je dit samen-
brengen in een lokale aanpak van eenzaamheid?

Waarom is er aandacht voor 
eenzaamheid nodig? 

2.

Eenzaamheid is ongezond
Eenzaamheid heeft een negatieve 
invloed op de gezondheid en de kwa-
liteit van leven. Uit onderzoek blijkt 
dat eenzaamheid en sociaal isolement 
sterk samenhangen met lichamelijke 
en psychische klachten, zoals depres-
sie, slaapproblemen, angststoornis-
sen, verminderde afweer en hart- en 
vaatziekten. Eenzame mensen doen 
bovendien, vanwege hun gezond-
heidsklachten, vaker een beroep op de 
gezondheidszorg (Cacioppo & Hawkley, 
2003). Onderzoekers (Cacioppo en Pa-
trick, 2008) denken dat er vijf manieren 
zijn waarop chronische eenzaamheid 
de gezondheid negatief beïnvloedt:
•  door toenemende zelfdestructieve 

gewoontes (zoals te veel eten, alcohol 
drinken en roken) 

•  doordat mensen zich terugtrekken en 
geen emotionele hulp zoeken 

•  door toenemende blootstelling aan 
stress 

•  door de aantasting van het cardiovas-
culair- en immuunsysteem 

•  door het ontstaan van slaapproble-
men die weer een negatief effect heb-
ben op de metabolische, zenuw- en 
hormonale huishouding. 
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Welzijn op Recept Nieuwegein
In Nieuwegein experimenteren een eerstelijns gezondheidscentrum en het 
welzijnswerk met een nieuwe aanpak van gezondheidsproblemen, die niet 
uitsluitend met medicijnen verholpen kunnen worden, maar samenhangen 
met sociale of psychische problematiek of een ongezonde leefstijl. Mensen 
met problemen zoals stress, depressie en eenzaamheid worden niet alleen 
meer doorverwezen naar de GGZ, maar kunnen deels ook via het welzijnswerk 
geholpen worden met cursussen, (vrijwilligers-)activiteiten en ondersteuning. 
Het welzijnswerk heeft in Welzijn op recept een kwaliteitsslag gemaakt; 
een inzichtelijk aanbod, goede terugkoppeling naar de huisarts en met 
meetbare resultaten. Met de aanpak verschuift de focus op ziekte en zorg naar 
gezondheid en leefstijl.

13



Wmo verplicht tot actie op een
zaamheid
In de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) staat het bevorderen 
van zelfredzaamheid en participatie 
centraal. Het vijfde prestatieveld van 
de Wmo luidt ‘het bevorderen van 
deelname aan het maatschappelijke 
verkeer en het zelfstandig functione-
ren van mensen met een beperking of 
een chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal 
probleem’. De zelfredzaamheid van 
mensen die vereenzamen staat onder 
druk. Zij hebben minder mogelijkheden 
om terug te vallen op een eigen sociaal 
vangnet waardoor zij, als er problemen 
ontstaan, eerder een beroep op profes-
sionele hulp doen. Ook de sociale en 
maatschappelijke participatie staat bij 
mensen die vereenzamen onder druk. 
Zij trekken zich vaak langzaam terug 
uit maatschappelijke activiteiten en 
sociale verbanden. Wanneer eenzaam-
heid aanhoudt, kunnen de problemen 
zich opstapelen: lichamelijke en/of psy-
chische klachten, verslaving, zelfver-
waarlozing, werkloosheid en schulden 
(Machielse, 2011; Machielse & Hortula-
nus, 2011). Het is dus zaak om zo vroeg 
mogelijk passende ondersteuning te 
bieden, zodat verslechtering van de 
situatie en verlies van eigen regie kan 
worden voorkomen. Ook binnen de Wet 
publieke gezondheid (Wpg) neemt de 
aanpak van eenzaamheid een belang-
rijke rol in. In deze wet staat gezond-
heidspreventie centraal.

Vernieuwing in ondersteuning
Geïnspireerd door het VNG project 
De Kanteling en het stimuleringspro-
gramma Welzijn Nieuwe Stijl zoeken 
veel gemeenten en aanbieders van 
welzijns- en zorgdiensten naar een 
nieuwe insteek rond de individuele 
hulpverlening. De individuele zorg- 
en dienstverlening vanuit de Wmo 
‘kantelen’ betekent dat de gemeente 
en aanbieders niet meer direct geven 
waar mensen om vragen, maar dat zij 
eerst ruimte nemen voor vraagverhel-
dering en samen met de cliënt bekijken 
wat speelt en wat mogelijk en passend 
is in de situatie. In deze ‘keukentafel-
gesprekken’ is niet alleen aandacht 
voor de problemen, maar ook voor de 
sterke kanten van mensen en wordt 
besproken wat mensen zelf kunnen 
oplossen, al dan niet met behulp van 
familie, vrienden en buren. Wanneer 
dat niet volstaat of niet lukt, komt on-
dersteuning vanuit de bredere sociale 
omgeving, bijvoorbeeld met behulp van 
de inzet van buurtbewoners of vrijwil-
ligersorganisaties in beeld. Profes-
sionele voorzieningen worden alleen 
ingezet als dat noodzakelijk is. 

De acht bakens van Welzijn Nieuwe 
Stijl leiden ertoe dat welzijnswerkers 
en maatschappelijke dienstverleners 
steeds meer insteken op het versterken 
van eigen kracht, een outreachende 
benadering hanteren als dat nodig is 
en dat zij werken vanuit een integrale 
aanpak met duidelijke afspraken over 
wie de regie voert. 
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Voor de aanpak van eenzaamheid 
betekent dit dat in de gesprekken met 
cliënten aandacht uitgaat naar signalen 
van eenzaamheid. Vaak blijkt eenzaam-
heid de achterliggende oorzaak van 
problemen en daarom is het zaak te 
onderzoeken of er sprake is van een 
‘vraag achter de vraag’. Daarnaast is 
een outreachende werkwijze op zijn 
plaats bij de aanpak van eenzaamheid. 
Mensen die vereenzamen melden zich 
vaak niet zelf en hebben de neiging 
zich juist terug te trekken. ‘Er-op-af’ 
dus. Bovendien liggen in veel lokale 
praktijken nog volop kansen om de 
samenwerking tussen professionals 
en vrijwilligers te verstevigen. Vaak zijn 
het juist vrijwilligers die de benodigde 
tijd en ruimte kunnen maken om het 
vertrouwen van eenzame mensen te 
winnen. Zij kunnen hen begeleiden bij 
het aangaan van nieuwe of het verbe-
teren van bestaande sociale relaties en 
bij het vinden van zinvolle bezigheden.
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De praktische aanpak van eenzaamheid begint bij het in beeld krij-
gen van mensen die problematisch vereenzamen. Het vinden van deze 
mensen is niet altijd eenvoudig. Mensen praten liever niet over eenzaam-
heid en geven niet graag toe dat zij zich eenzaam voelen. Bovendien zien 
mensen er vaak tegenop om op eigen initiatief hulp te zoeken. Hoe lukt 
het dan toch om mensen die vereenzamen te signaleren en bereiken?

Signaleren van eenzaamheid 3.

Een onzichtbaar probleem? 
Mensen die zich eenzaam voelen  
hebben vaker persoonlijkheidsken-
merken zoals verlegenheid, angsten, 
beperkte sociale vaardigheden en een 
lage eigenwaarde. Zij zijn daardoor 
minder geneigd en minder goed in 
staat om hulp te zoeken (Cacioppo et 
al., 2006). Bovendien zijn mensen door 
het taboe op eenzaamheid sowieso 
niet geneigd om toe te geven dat zij 
zich eenzaam voelen. Een groot deel 
van de mensen die problematisch 
eenzaam is, valt niet op, leeft terug-
getrokken en vraagt niet zelf om hulp. 
Je zou eenzaamheid daarom ook wel 
een ‘onzichtbaar probleem’ kunnen 
noemen, met als gevolg dat het signa-
leren van eenzaamheid bepaald niet 
eenvoudig is.
Daar staat tegenover dat medewerkers 
van allerlei instanties en organisa-
ties dagelijks in contact komen met 
mensen, waarvan zij vermoeden dat zij 
vereenzamen. De huisarts bijvoorbeeld 
die mensen met een verhoogd stress-
niveau of slaapproblemen op zijn of 

haar spreekuur krijgt. De medewerker 
van de thuiszorg die ziet hoe iemand 
zichzelf terugtrekt en verwaarloost. 
De huismeester van de woningbouw-
corporatie die het opvalt dat iemand 
nauwelijks de deur nog uitkomt en veel 
lijkt te drinken. Dat er sprake is van 
sociale problematiek is dan vaak wel 
duidelijk, maar mensen weten vaak 
niet wat ze eraan kunnen doen of hoe 
ze eenzaamheid bespreekbaar kunnen 
maken. En dat leidt ertoe dat signalen 
niet bij een meldpunt binnenkomen en 
er niet naar passende begeleiding en 
voorzieningen kan worden doorver-
wezen. Een duidelijk meldpunt en een 
goede lokale samenwerking in signa-
leringsnetwerken en multidisciplinaire 
overleggen kan dan uitkomst bieden. 
Bovendien kan een koppeling gelegd 
worden met wijk- of buurtgericht wer-
ken (Jonkers & Machielse, 2012).
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IK
heb veel sociale contacten en

BEN
zo succesvol dat jij

NIET
kan zien wat ik eigenlijk ben:

EENZAAM
Iedereen kan vereenzamen 
Help een ander | Bescherm jezelf
erbij.be

Een service van de Socialistische
Mutualiteiten - Bond Moyson - De Voorzorg

Eenzaamheid signaleren op school
Ook schoolgaande jongeren kunnen zich 
ernstig eenzaam voelen. ‘In het primaire en 
voortgezet onderwijs zijn er de zorgstructuren 
ten behoeve van jongeren met psychosociale 
problemen. Een van die problemen kan zijn 
dat een jongere weinig sociale vaardigheden 
heeft en daardoor weinig contacten met 
anderen onderhoudt. De zorgstructuren, zoals 
een zorgadviesteam, spelen in op signalen van 
leerkrachten over (mogelijke) psychosociale 
problemen bij leerlingen. Op basis van 
die signalen kan toeleiding naar zorg 
plaatsvinden, bijvoorbeeld naar een sociale 
vaardigheidstraining. Zorgstructuren in het 
onderwijs hebben dus ook een signalerende 
functie bij problemen bij jongeren die kunnen 
leiden tot sociaal isolement op latere leeftijd’ 
(Bogaart & Broenink, p. 25, 2011). 

Signaleren van eenzaamheid 
Omdat de mogelijkheden om de situ-
atie te verbeteren het grootst zijn als 
er in een vroeg stadium hulp wordt 
geboden, is het van belang tijdig 
vereenzaming en dreigend isolement 
te signaleren. Iedereen, als buurtge-
noot, professional en vrijwilliger kan 
eenzaamheid signaleren. Het herken-
nen en signaleren van eenzaamheid 
gebeurt vaak onbewust, zonder dat we 
er bij stil staan. Intuïtie en het eigen 
menselijk inlevingsvermogen spelen 
daarbij een belangrijke rol. Omdat 
iedereen anders is, gaan mensen ook 

op verschillende manieren om met 
gevoelens van eenzaamheid. Een groot 
aantal signalen kan dan ook een aan-
wijzing zijn voor eenzaamheid. Signa-
len die op eenzaamheid kunnen wijzen, 
kunnen zowel lichamelijk, psychisch, 
sociaal of gedragsmatig van aard zijn. 
Wat zijn de belangrijkste signalen die 
op eenzaamheid kunnen wijzen?

Campagneposter van de Belgische Bond Zonder Naam. 
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Lichamelijke signalen
• vermoeidheid
• uitgeblustheid
• hoofdpijn
• slaapproblemen
• spierspanning in de rug en schouders
• gebrek aan eetlust

Psychische signalen
• negatief zelfbeeld
• weinig zelfvertrouwen
•  gevoelens van zinloosheid en 

uitzichtloosheid
• gevoelens van verlatenheid
• boosheid en bitterheid
• nergens zin in hebben
•  onrust, verhoogd stressniveau, moeilijk 

kunnen concentreren
• teleurstelling en verdriet
• verlies van vertrouwen in andere mensen

Sociale signalen
• weinig sociale contacten
• weinig bezoek van familie of vrienden

• geen contacten in de buurt
•  geen hobby’s of lid van een vereniging, 

groep of club

Gedragsmatige signalen
•  verslechterende zelfzorg, moeite met 

huishoudelijk werk
•  verlegenheid en sociale onhandigheid
•  mensen op een afstand houden, 

vermijdingsgedrag
•  sterk de aandacht opeisen en claimen 
•  gretig zijn naar contacten (snel over 

vriendschap spreken, moeite met afstand 
bewaren)

•  contact afdwingen door hulp te vragen 
(ook als hulp niet echt nodig is)

• erg op zichzelf gericht zijn
•  moeite met alleen thuis zijn (de stilte 

thuis niet aankunnen)
•  handelen alsof de tijd heeft stil gestaan, 

leven in het verleden
• overmatig alcoholgebruik
•  veel gebruik van slaapmiddelen of 

kalmeringsmiddelen

Signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid

Dit zijn signalen die kúnnen wijzen op 
eenzaamheid. Maar het gaat wel om 
meerdere signalen over een langere 
periode. Een enkel signaal hoeft nog 
niet direct te betekenen dat de persoon 
in kwestie zich eenzaam voelt. Ook 
duiden deze signalen niet altijd alleen 
op eenzaamheid. Ze kunnen ook een 
aanwijzing zijn voor andere problemen, 
zoals een depressie of beginnende 

dementie. Een belangrijk verschil met 
mensen die depressief zijn, is dat zij 
niet meer van dingen kunnen genieten. 
Mensen die zich eenzaam voelen kun-
nen dat nog wel. Het is erg belangrijk 
om voorzichtig te zijn met het trek-
ken van conclusies en vermoedens te 
controleren. Doe dit door de situatie 
bespreekbaar te maken en deze te ver-
kennen (zie hoofdstuk 5).

(GGD Midden-Nederland, 2007; Monteiro, 2007; www.eenzaam.nl).
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Meldpunten voor signalen
Verschillende professionals kunnen eenzaamheid en dreigend 
isolement signaleren, bijvoorbeeld Wmo-loketmedewerkers, huisartsen, 
ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers, 
huismeesters, mantelzorgondersteuners, medewerkers van de sociale dienst, 
etc. Zij willen hun signalen vaak delen met anderen en ook naar anderen 
kunnen doorverwijzen die de persoon in kwestie beter kunnen helpen. Het 
is daarom zaak om bij de aanpak van eenzaamheid te zorgen voor één of 
meerdere punten waar professionals en ook vrijwilligers en buurtbewoners 
hun signalen kunnen melden. Dat kan het Wmo-loket zijn, maar bijvoorbeeld 
ook een frontlijnteam in een wijk of dorp, of een multidisciplinair overleg. 
Zo kunnen professionals en burgers in Amsterdam stadsdeel Centrum hun 
signalen voorleggen aan het Loket Zorg en Samenleven (Wmo-loket) en aan 
daartoe aangewezen professionals in de wijkwelzijnscentra.
Overwegingen bij het instellen van een meldpunt zijn beschreven in ‘Als 
meedoen niet lukt’ (Machielse & Jonkers, 2012).
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Centraal in de lokale aanpak van eenzaamheid staat de samenwerking 
tussen diverse beroepskrachten onderling én tussen beroepskrachten, 
vrijwilligers en mantelzorgers. Maar er is meer nodig dan samenwerken 
om tot een duurzame aanpak te komen. Aan de hand van een aantal vra-
gen kun je nagaan met welke onderdelen van de aanpak van eenzaam-
heid je (verder) aan de slag kunt gaan.

Samenwerken is het sleutelwoord 4.

Een gezamenlijke visie formuleren
In hoofdstuk 2 is al aangegeven waarom 
het van belang is aandacht te hebben 
voor mensen die vereenzamen: hun 
gezondheid, zelfredzaamheid en maat-
schappelijke participatie staat er door 
onder druk. Vanuit de verantwoordelijk-
heid van de gemeente voor onder andere 
het uitvoeren van de Wmo en de Wpg 
moet zij een visie en bijpassend beleid 
ontwikkelen. Dat geldt zeker voor die 
gemeenten die de ‘Kanteling’ voorstaan 
(zie hoofdstuk 2). Zij willen hun bur-
gers, als dat nodig blijkt, ondersteunen 
bij het in stand houden of versterken 
van hun sociale netwerk. Gemeenten 
moeten dan wel, in goed overleg met 
de verschillende partijen in het veld, de 
lijnen uitzetten. Omdat er al veel kennis 
en ervaring beschikbaar is bij aanbie-
ders van welzijn, (gezondheids-) zorg en 
vrijwilligersorganisaties is het logisch 
gezamenlijk een visie te formuleren van 
waaruit samen aan de slag wordt ge-
gaan. Organiseer daarvoor bijeenkom-
sten en probeer daarin met elkaar zicht 
te krijgen op de volgende vragen: 

Hoe groot is het probleem en bij 
wie doet het zich voor? 
Bij de GGD of een gemeentelijke dienst 
Onderzoek en Statistiek zijn er gege-
vens beschikbaar over de mate waarin 
eenzaamheid voorkomt binnen een 
gemeente. Dat geeft een indruk van 
hoe groot en urgent het vraagstuk is. 
Vraag ook na bij het Wmo-loket, CIZ 
en aanbieders van welzijn en zorg of 
er gegevens zijn over het vóórkomen 
van eenzaamheid en sociaal isolement. 
Wanneer deze rondgang niet voldoende 
inzicht geeft, ga dan in gesprek met 
uitvoerende professionals. Denk bij-
voorbeeld aan wijkverpleegkundigen, 
wijkbeheerders, huismeesters van 
corporaties en maatschappelijk- en 
ouderenwerkers en ga ook langs bij 
kerken of moskeen en vrijwilligers-
organisaties. Zij hebben vaak zicht op 
‘niet-geregistreerde’ eenzaamheid en 
isolement.

Is er oog voor de verwevenheid van 
de problemen?
Om vereenzaming in een zo vroeg 
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mogelijk stadium te kunnen signaleren 
en aanpakken is het van belang dat 
partijen zich ervan bewust zijn dat er 
vaak sprake is van verwevenheid van 
meerdere problemen. Enerzijds kunnen 
bijvoorbeeld lichamelijke klachten en 
verslavingen voortkomen uit structu-
rele eenzaamheid. Anderzijds kunnen 
een slechte gezondheid en gebrek aan 
geld ook leiden tot het vereenzamen 
van mensen. Het is dus goed om altijd 
oog te hebben voor de volledige situatie 
van iemand en op zoek te gaan naar de 
‘vraag achter de vraag’. Wanneer dit 
niet gebeurt, is de kans groot dat de 
problemen blijven terugkeren. 

Een brede aanpak of gericht op 
specifieke groepen?
Eenzaamheid komt voor onder alle 
leeftijdsgroepen, maar meer onder 
vrouwen en mannen die gescheiden, 
verweduwd of van allochtone afkomst 
zijn. Bepaal de aanpak: breed insteken 
of gericht op specifieke groepen. Wan-
neer het tegengaan van sociale proble-
matiek en het bevorderen van partici-

patie als een brede Wmo-opgave wordt 
gezien, dan ligt de keuze voor een brede 
aanpak voor de hand. De aanpak richt 
zich dan op het zoveel mogelijk integre-
ren van kennis en kunde over de aanpak 
van eenzaamheid in het reguliere werk 
van professionals en vrijwilligers.

Het kan ook zijn dat partijen eerst in 
kleiner verband ervaring op willen doen 
met een gezamenlijke aanpak. Zij kun-
nen dan prioriteit geven aan een aanpak 
voor een of meer speciale groep(en) of 
de aanpak van een bepaald type een-
zaamheid of isolement. Zo hebben de 
samenwerkende partijen in Amsterdam 
Centrum in het ‘Huis van de Buurt’ in 
overleg met het stadsdeel besloten om 
‘sociale eenzaamheid’ tot speerpunt van 
beleid en uitvoering te maken. In Rot-
terdam is er daarentegen voor gekozen 
om de aanpak te richten op alle vormen 
van ‘sociaal isolement’, maar wel met 
een focus op ouderen. 
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Welke partijen vormen de  
kernpartners?
Voor het draagvlak is het goed om 
lokaal na te gaan wie de kernpartners 
van het vraagstuk zijn. Zien deze par-
tijen het tegengaan van vereenzaming 
als een vraagstuk waar zij duurzaam 
mee aan de slag willen? Hoe ligt dat 
voor de gemeente, de GGD en de lokale 
welzijnsaanbieders? En hoe kijkt de 
eerstelijnszorg hier tegenaan, de 
huisartsen en thuiszorg, maar ook de 
vrijwilligersorganisaties, de woningcor-
poraties en de sociale dienst? 

Vormgeven aan een duurzame 
aanpak
Wanneer de visie en de opgave is 

bepaald en de kernpartners bekend 
zijn, is het tijd voor het samen invul-
ling geven aan een duurzame aanpak. 
Besteed daarin aandacht aan:

Het verspreiden van kennis over 
eenzaamheid en isolement 
Hoewel veel mensen een globaal beeld 
hebben van eenzaamheid, blijkt het 
herkennen van signalen van vereen-
zaming en het bespreekbaar maken 
daarvan vaak lastig. Ook de vraag ‘wat 
kan ik zelf doen en wanneer moet ik 
doorverwijzen?’ leeft bij veel profes-
sionals en vrijwilligers. In Amsterdam 
Centrum zijn de samenwerkende 
partijen bijvoorbeeld gestart met het 
organiseren van voorlichtingsbijeen-

Friese gemeenten werken aan integrale aanpak
In Friesland is de laatste jaren aan een integrale aanpak van eenzaamheid 
gewerkt. Naast samenwerking tussen zorg en welzijn staat het versterken van 
de eigen regie en het sociale netwerk van mensen die vereenzamen centraal. 
Vijf Friese pilotgemeenten - Franekeradeel, Harlingen, Opsterland, Skarsterlân 
en Smallingerland – proberen momenteel de aanpak uit in het deelproject 
‘Versterken eigen regie en eigen kracht’. Daarin staan drie pijlers centraal:
-  Deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers, waarbij de 

nadruk ligt op hoe zelfregie en netwerkvorming bevorderd kan worden onder 
mensen die vereenzamen.

-  Een betere signalering van eenzaamheid door vrijwilligers en professionals. 
Daartoe is een signaleringskaart ontwikkeld, een doorverwijssysteem 
opgezet en zijn verwijspunten ingericht.

-  Het verbeteren van samenwerking en afstemming bij 
eenzaamheidsproblematiek tussen eerstelijnszorg en het welzijnswerk.

Neem voor meer informatie over deze pilot contact op met Trees Flapper  
(www.treesflapper.nl).
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komsten voor vrijwilligers en bewo-
ners en trainingen voor professionals. 
De kennisuitwisseling zorgt voor een 
gemeenschappelijke taal en kijk op het 
vraagstuk. Door met regelmaat voor-
lichtingen en trainingen aan te bieden, 
blijft het thema leven en de lokale ken-
nis ‘up to date’. Ook het bespreken van 
casuïstiek in multidisciplinaire overleg-
gen is een goede manier om met elkaar 
tot samenwerking, afstemming en 
verdieping te komen.

Het functioneren van meldpunten 
Als vrijwilligers en professionals weten 
hoe eenzaamheid herkend kan worden, 
is het belangrijk dat zij ook weten waar 
zij met signalen terecht kunnen. Bij 
voorkeur is er een punt in de wijk of 
het dorp (wijkcentrum of gezondheids-
centrum) waar je beroepskrachten op 
laagdrempelige wijze kunt aanspreken. 
Lukt het niet dit op wijk- of dorpsniveau 
te organiseren, dan kan een Wmo-loket 
dienen als meldpunt of bijvoorbeeld een 
gemeentebreed werkend team dat zich 
richt op overlast én stille problematiek. 

Zorg voor duidelijke afspraken over 
wie wat gaat doen na het binnenkomen 
van signalen, zodat de signalen snel 
worden opgevolgd. Omdat vereenza-
ming verweven kan zijn met andere 
problematiek is het goed om snel uit 
te sluiten of er sprake is van eenzaam-
heid of bijvoorbeeld van depressie of 
beginnende dementie. De afweging wie 
het beste contact op kan nemen met de 
persoon in kwestie kan vaak het beste 
gemaakt worden in een overleg met 
professionals. Ook al blijkt de proble-
matiek niet acuut en ernstig, het is 
bijna altijd verstandig mensen thuis op 
te zoeken of aandacht te hebben voor 
de gesignaleerde problematiek in de 
bestaande begeleidingstrajecten. Soms 
is het overigens voldoende om advies 
te geven aan degene die de melding 
doet.

Onderling afstemmen van inter
venties 
In hoofdstuk 5 wordt inzicht gegeven 
in de beschikbare interventies waar-
van beroepskrachten en vrijwilligers 

Registreer eenzaamheid
Geen registratie, geen inzicht. Medewerkers van het Wmo-loket en andere 
personen die het ‘keukentafelgesprek’ voeren, doen er goed aan om in het 
cliëntdossier aan te tekenen of er (mogelijk) eenzaamheid of isolement speelt. 
En zo ja, hoe dat verband houdt met de vraag van de cliënt. Daarbij zou niet 
alleen de gekozen oplossing in het dossier opgenomen moeten worden, 
bijvoorbeeld deelname aan een ontmoetingsactiviteit, maar ook waarom voor 
deze interventie is gekozen en wat er van wordt verwacht. 
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gebruik kunnen maken. Het is van 
belang dat partijen die samenwerken 
hun aanbod op elkaar afstemmen. Dit 
voorkomt dat dezelfde diensten door 
verschillende partijen worden aange-
boden en bevordert een divers aanbod 
dat op elkaar aansluit. Ook kan blijken 
dat er voor bepaalde groepen nog 
geen passend aanbod is. Dit kan dan, 
samen met de doelgroep, vorm worden 
gegeven. Wanneer samenwerkende 
partijen met elkaar afstemmen welke 
interventies zij toepassen en wat ieders 
rol daarin is, leren zij elkaar en elkaars 
werkprocessen gaandeweg beter ken-
nen en dat draagt weer bij aan het soe-
peler verlopen van de samenwerking. 

Samenwerking professionals en 
vrijwilligers 
Naast professionals zijn er bij de 
hulpverlening aan mensen met sociale 
problematiek vaak vrijwilligers betrok-
ken. Het is niet alleen van belang dat zij 
eenzaamheid goed kunnen signaleren 
en bespreekbaar maken, maar ook dat 
zij tijdens het uitvoeren van interventies 
goed samenwerken met betrokken 
professionals en van hen ook passende 
coaching en ondersteuning ontvangen. 

Lichte projectstructuur 
Bij het vormgeven van een duurzame 
lokale aanpak van eenzaamheid heeft 
een lichte projectstructuur de voorkeur. 
Wijs bijvoorbeeld van elke kernpartner 
een professional aan die samen enkele 
keren per jaar bijeenkomen. Tijdens 
deze overleggen kunnen de volgende 

vragen aan bod komen: Welke ontwik-
keling zien we in de binnenkomende 
signalen? Sluit de vraag naar en het 
aanbod van ondersteuning goed op 
elkaar aan? Hoe verloopt de samen-
werking tussen professionals onderling 
en met vrijwilligersorganisaties? Is 
deskundigheidsbevordering wenselijk? 

Aandacht voor deskundigheids
bevordering
Deskundigheidsbevordering is al snel 
het ondergeschoven kind, terwijl het 
van groot belang is bij de aanpak van 
de complexe problematiek rondom 
eenzaamheid en sociaal isolement. De 
kernpartners moeten er daarom voor 
zorgen dat in de begrotingen middelen 
zijn opgenomen voor deskundigheids-
bevordering. De gemeente kan dit 
financieel ondersteunen. 

Stimuleren van bewustwording 
onder burgers
Ook kan de gemeente een rol vervullen 
in de bewustwording onder burgers van 
de problematiek. Door artikelen in huis-
aan-huis-bladen te publiceren bijvoor-
beeld, waarbij wordt ingegaan op wat 
burgers kunnen doen bij het signaleren, 
welke steun er beschikbaar is en welke 
ondersteuning burgers zelf kunnen 
bieden. Op de website van de Coalitie 
Erbij (www.eenzaam.nl) is informatie 
beschikbaar die gebruikt kan worden 
voor het mensen bewust maken van 
eenzaamheidsproblematiek. 
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Woonomgeving en eenzaamheid
De aanpak van eenzaamheid vraagt niet altijd om de inzet van een interventie. 
Een goed ingerichte woonomgeving met voldoende mogelijkheden om 
anderen te ontmoeten kan ook bijdragen aan het voorkomen of verminderen 
van eenzaamheid. Woningcorporaties letten bijvoorbeeld steeds vaker 
op het ‘contact bevorderend bouwen’. Daarnaast kunnen corporaties 
ontmoetingsruimten, zoals buurtkamers en wijkrestaurants mogelijk maken. 
Buurtsteunpunten zoals ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils blijken 
bijvoorbeeld succesvol in het verminderen van eenzaamheid, zo toonde 
onlangs een evaluatie van de Vrije Universiteit Amsterdam aan (Schoenmakers 
& Voorham, 2011). Ook in de openbare ruimte kan ontmoeting worden 
gestimuleerd, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van gemeenschappelijke 
moestuinen of met behulp van beweegtuinen (fitnesstoestellen in een park 
of binnentuin) en andere projecten rond sport en bewegen. Meer informatie 
over de bovenstaande voorbeelden staan op de website van het Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg (www.kcwz.nl).
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Het in beeld hebben van iemand die mogelijk problematisch vereen-
zaamt, is één ding, maar de problematiek bespreekbaar maken en het 
vervolgens aanpakken is een tweede. In dit hoofdstuk komen eerst hand-
vatten aan bod voor het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het 
verkennen van de situatie. Vervolgens bespreken we welke aanpakken 
beschikbaar zijn en bij welke situaties deze aanpakken passen.

Op maat ondersteunen5.

De situatie in beeld
Er is een grote diversiteit aan situaties 
waarin mensen kunnen vereenzamen. 
Oog voor de specifieke omstandighe-
den vormt dan ook het startpunt. Het 
verkennen van de situatie kan goed 
tijdens een persoonlijk gesprek in een 
vertrouwde omgeving, bij voorkeur in 
de thuisomgeving. In dit gesprek wordt 

gezocht naar de oorzaak van de erva-
ren eenzaamheid en wordt de soort 
eenzaamheidsproblematiek bepaald. 
Het draagt bij aan de motivatie van 
mensen als in het gesprek niet alleen 
aandacht is voor het gemis en de pro-
blemen, maar juist ook voor de wensen 
van de persoon in kwestie. 
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Is er behoefte aan ondersteuning? 
Als blijkt dat iemand zich eenzaam 
voelt, wil dat nog niet zeggen dat die 
persoon ook iets wil veranderen in 
zijn situatie. Wanneer iemand niet 
gemotiveerd is iets aan zijn situatie te 
veranderen, kan een beroepskracht 
of vrijwilliger eenzaamheid nauwe-
lijks helpen verminderen. Het is wel 
verstandig door te vragen als iemand 
in eerste instantie aangeeft tevreden 
te zijn met de situatie: wil iemand echt 
niets veranderen, of schaamt hij of zij 
zich voor de situatie en cijfert hij of zij 
zichzelf weg? Soms willen mensen wel 
veranderingen in gang zetten, maar 
voelen zij zich futloos en kunnen zij 

zichzelf er niet toe zetten. Mensen 
kunnen in die gevallen gemotiveerd 
worden door gebruik te maken van 
vragen uit de methode Motiverende 
gespreksvoering (www.movisie.nl/ 
effectieveinterventies).
Vragen die hulpverleners bijvoorbeeld 
kunnen stellen zijn: Wat is voor jezelf 
belangrijk? Wat heb je altijd graag 
gedaan? Bij wie kun je altijd met je 
verhaal terecht?

Situaties van eenzaamheid met collega’s bespreken
Eenzaamheid kun je bespreekbaar maken met de persoon in kwestie, maar 
dat kan een grote stap zijn, die gemakkelijk uit te stellen is. Want is er wel 
echt sprake van problematische vereenzaming? Hoe zal de persoon in 
kwestie reageren? En wat heb je eigenlijk te bieden? Het kan hulpverleners 
in de praktijk dan ook helpen als zij de mogelijkheid hebben om de situatie 
van mensen te bespreken waarvan zij vermoeden dat ze problematisch 
vereenzamen. Dat kan bijvoorbeeld een teamoverleg zijn binnen een 
organisatie, maar ook een extern multidisciplinair overleg. Door de situatie met 
anderen te bespreken is het gemakkelijker een gedegen afweging te maken 
over de ernst van de problematiek en de mogelijke aanknopingspunten voor het 
verbeteren van de situatie.
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Het bepalen van een passende 
aanpak
Interventies zijn alleen effectief als 
ze aansluiten bij de omstandigheden, 
mogelijkheden en behoeften van de 
persoon in kwestie. In Nederland zijn 
veel verschillende interventies op het 
gebied van eenzaamheid en sociaal 
isolement beschikbaar. Aan de ene 
kant maakt veel keuze maatwerk mo-
gelijk, maar aan de andere kant is het 
niet altijd even gemakkelijk om uit het 
diverse aanbod een geschikte inter-

ventie te kiezen. Vaak wordt te snel 
voor een standaardoplossing gekozen, 
waardoor de gekozen interventie niet 
altijd aansluit bij de problematiek en 
behoeften van de hulpvrager (Fok-
kema en Van Tilburg, 2006; Barelds et 
al., 2010). Het risico bestaat dan dat 
de interventie zijn doel voorbij schiet. 
Het is dus belangrijk om bewust en 
weloverwogen voor de best passende 
eenzaamheidsinterventie te kiezen. 
Daarbij kun je gebruik maken van drie 
belangrijke kennisbronnen (zie figuur):

1.  de expertise van de professional (theoretische kennis uit de opleiding, vaardighe-
den en ervaringskennis) 

2. de informatie over de individuele omstandigheden en behoeften van de cliënt 
3. de best beschikbare onderzoekskennis over interventies

Omstandigheden 
en behoeften van 

de cliënt

Onderzoekskennis

Professionele 
expertise
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Deze drie kennisbronnen staan cen-
traal bij het evidence-based werken. 
Evidence-based werken is in feite een 
beslisproces voor de best passende 
interventie waarbij de drie kennisbron-
nen gelijkwaardig meewegen (Sackett, 
Straus, Richardson, Rosenberg, & 
Haynes, 2000). Het kan zijn dat één 
hulpverlener de afweging maakt, 
maar het kan ook zijn dat een groep 
mensen binnen een organisatie, of van 
verschillende organisaties, de afwe-
ging samen maken. Er wordt dan wel 
over ‘lerende organisaties’ of ‘lerende 
netwerken’ gesproken. 

Kennis over effectiviteit
Bij de keuze voor interventies blijkt in 
de praktijk vaak beschikbare kennis 
over de effectiviteit van deze methoden 
niet meegenomen te worden. Hier-
voor kunnen geïnteresseerden onder 
meer de Databank Effectieve sociale 
interventies van MOVISIE raadplegen 
(www.movisie.nl/effectieveinterventies). 
Hierin zijn op verschillende thema’s, 
waaronder het thema eenzaamheid, 
veelgebruikte methoden beschreven 
en is de beschikbare kennis over de 
effectiviteit van die methoden in kaart 
gebracht. Momenteel is van negen 
methoden deze informatie beschikbaar, 
waaronder Activerend huisbezoek, de 
cursus Zin in vriendschap en Bezoek-
dienst voor weduwen en weduwnaars. 
Voor een uitgebreidere uitleg over 
evidence-based werken verwijzen we 
naar de publicatie Maatwerk bij de aan-
pak van eenzaamheid van BVWO (2012).

Behoeften en wensen cliënt 
Bij de aanpak van eenzaamheid is ook 
de tweede ‘kennisbron’, de behoeften 
en wensen van de cliënt, van cruciaal 
belang. Het is dan ook aan te raden dat 
beroepskrachten en vrijwilligers altijd 
samen met de persoon in kwestie be-
spreken en afstemmen welke aanpak 
ondersteunend en behulpzaam kan 
zijn. Daarbij dient rekening gehouden 
te worden met de volgende vragen:
•  Past de aanpak bij de achtergron-

den van de ervaren problematiek?
•  Past de aanpak bij de persoonlijke 

capaciteiten, interesses en de am-
bities (bijvoorbeeld met betrekking 
tot het willen aangaan van nieuwe 
sociale contacten) van de persoon 
in kwestie?

•  Is de aanpak beschikbaar in de 
directe omgeving van de persoon in 
kwestie? Bekijk daarvoor de sociale 
kaart of neem contact op met het 
Wmo-loket.
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Tips bij de aanpak van sociale eenzaamheid
Wanneer er duidelijk sprake is van sociale vereenzaming ligt het bevorderen van 
netwerkontwikkeling en activering voor de hand. Hulpverleners kunnen mensen dan  
bijvoorbeeld begeleiden bij of wijzen op:
•		Het	aanhalen	van	verwaterde	contacten	en	koesteren	van	bestaande	contacten.	
•		Het	lid	worden	van	een	sportvereniging,	een	koor,	een	wandelclub.	Of	het	volgen	van	cursussen	 

die aansluiten bij de interesse van de persoon in kwestie.
•		Internet-communities	waar	mensen	met	dezelfde	interesses	met	elkaar	kunnen	kennis	maken 

via emailen en chatten (bijvoorbeeld: www.50plusnet.nl). 
•		Het	werken	als	vrijwilliger	bij	een	organisatie	die	die	persoon	in	kwestie	aanspreekt.	Juist	

maatschappelijke participatie (belangeloze inzet voor anderen in georganiseerd verband)  
blijkt gevoelens van eenzaamheid te verminderen (Broese van Groenou, 2007). 

•		Bestaande	activiteiten	en	projecten	in	de	buurt,	wijk	of	stad.	(bron:	www.eenzaam.nl)

Doorverwijzen: warme overdracht
Na de verkenning van de situatie kan blijken dat de activiteit of cursus die het beste past bij de 
persoon in kwestie buiten de eigen organisatie wordt aangeboden. Het is dan van belang dat 
professionals durven door te verwijzen en bovendien niet alleen de naam van de activiteit of cursus 
doorgeven, maar bijvoorbeeld ook de eerste keer iemand begeleiden bij het gaan naar de activiteit of 
bij het opgeven voor de cursus. Dat heet met een mooi woord ‘warme overdracht’. 

Aanpak van dreigend en situatio
neel isolement
Anja Machielse (2012) heeft, op basis 
van uitvoerig praktijkonderzoek, 
zogenaamde ‘interventieprofielen’ 
opgesteld van typen sociaal geïso-
leerden. Deze acht profielen schetsen 
een beeld van de situatie waar iemand 
in kan verkeren (zie schema 1). De 
indeling naar profielen is gebaseerd 
op twee factoren. Ten eerste op de 
persistentie of duur van het sociaal 
isolement: dreigt er isolement? Is 

de situatie recentelijk ontstaan? Of 
bestaat de situatie al een lange tijd? 
Ten tweede zijn de profielen gebaseerd 
op de zogenaamde handelingoriëntatie 
of motivatie van de cliënt; wil iemand 
graag sociale contacten? Het kan 
daarbij gaan om contacten met een 
partner, familie, vrienden en buren, of 
om deelname aan het verenigingsle-
ven, vrijwilligerswerk of betaald werk. 
Met behulp van de profielen kan be-
paald worden welk soort interventies 
bij de situatie passen.
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In deze handreiking staan 
eenzaamheid en de lichtere vormen 
van isolement: ‘dreigend isolement’ 
en ‘situationeel isolement’ centraal. 
Bij dreigend en situationeel isolement 
gaat het om mensen die door recente 
omstandigheden of gebeurtenissen 
(zoals verlieservaringen, mantel-
zorgtaken, fysieke problemen, 
werkloosheid of een verhuizing) in een 
isolement dreigen te raken of al zijn 
geraakt. Tijdelijke ondersteuning is 
dan gewenst. Vormen van structureel 

isolement laten we in deze handreiking 
buiten beschouwing. Meer informatie 
over de ondersteuning aan mensen in 
een structureel isolement vindt u in 
publicaties van Anja Machielse van de 
Universiteit voor Humanistiek/LESI.

Persistentie van het isolement

Dreigend isolement

Situationeel isolement

Structureel isolement

Structureel isolement, 

verweven met psychiatrische 

problematiek

Uitgangssituatie m.b.t. sociale participatie

Gericht op sociale participatie

Actieven 

voelen zich prettig als ze een actief 

sociaal leven hebben

Achterblijvers 

verlangen naar de emotionele steun 

van een hechte relatie

Compenseerders 

compenseren het gebrek aan persoonlijke 

contacten met functionele activiteiten

Hoopvollen 

hebben veel behoefte aan contacten 

en blijven hopen dat hun situatie ten 

goede zal keren

Niet (duidelijk) gericht op sociale 

participatie

Geborgenen 

zoeken een beschermend netwerk 

waarin ze zich veilig voelen

Afhankelijken 

zoeken geborgenheid in een afhan-

kelijkheidsrelatie

Buitenstaanders 

functioneren het liefst buiten de 

reguliere samenleving

Overlevers 

hebben de moed opgegeven en zijn 

uitsluitend bezig met overleven

Interventieprofielen (Bron: Machielse, 2011)
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Dreigend isolement 
Mensen in een dreigend isolement 
hebben altijd een goed functionerend 
netwerk gehad en beschikken over 
voldoende sociale competenties om 
deel te nemen aan het sociale en 
maatschappelijke leven. Door omstan-
digheden hebben zij echter hulp nodig, 
om de negatieve spiraal waarin zij zijn 
geraakt te doorbreken. Er wordt onder 
mensen in een dreigend isolement een 
onderscheid gemaakt tussen ‘actie-
ven’ en ‘geborgenen’. De basis van dit 
onderscheid ligt in de gerichtheid op 
sociale participatie. ‘Actieven’ willen 
blijven deelnemen aan het sociale en 
maatschappelijke leven. Door omstan-
digheden zijn de mogelijkheden om 
te participeren echter afgenomen. De 
‘geborgenen’ hebben altijd geborgen-
heid ervaren in een netwerk van fami-
lie en vrienden, maar zijn zelf in het 
verleden minder actief geweest in het 
onderhouden en aangaan van sociale 
contacten. ’Geborgenen’ zoeken niet 
zozeer mogelijkheden om te partici-
peren, maar wel een netwerk waarin 
zij veiligheid en geborgenheid kunnen 
vinden (Machielse, 2011). 

Interventies die bij dreigend isolement 
passen, verschillen per situatie. Het 
gaat om relatief korte trajecten die 
mensen in staat stellen weer regie 
over het eigen leven te nemen of het 
sociale netwerk te onderhouden. 
Interventies zijn bijvoorbeeld hulp bij 
rouwverwerking of ondersteuning bij 
het uitvoeren van een mantelzorg-

taak. Een andere mogelijkheid is 
toeleiding naar lotgenotengroepen of 
cursussen waar mensen ervaringen 
kunnen uitwisselen en beter kunnen 
leren omgaan met hun situatie. Ook 
begeleiding naar sociale activiteiten 
en bemiddeling naar voorzieningen of 
hulpmiddelen (zoals vervoer op maat 
en passende huisvesting) kan mensen 
in staat stellen deel te blijven nemen 
aan het sociale en maatschappelijke 
leven. Vaak speelt een vrijwilliger 
een belangrijke rol bij het verlichten 
van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door 
contactbezoeken, begeleiding naar 
activiteiten, verwerken van rouw of het 
voeren van gesprekken over zingeving 
en levensvragen (Machielse, 2011). 

Situationeel isolement
Bij ‘situationeel isolement’ is het isole-
ment een feit. Het gaat om mensen die 
in het verleden over een klein sociaal 
netwerk beschikten dat voldoende 
ondersteuning bood. Bijvoorbeeld 
mensen die bij hun ouders zijn blijven 
wonen en mensen die zich volledig 
richten op de partner. De sociale 
vaardigheden van mensen in een situa-
tioneel isolement zijn beperkt. Het lukt 
hen niet hechte sociale relaties aan te 
gaan en zij trekken zich terug in hun 
eigen kleine wereld. Zij zijn geïsoleerd 
geraakt, omdat het kleine netwerk 
waarover zij beschikten door omstan-
digheden of gebeurtenissen is weg-
gevallen. Door de weggevallen sociale 
steun kunnen mensen in deze catego-
rie zich moeilijk zelfstandig staande 
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houden. Het lukt hen bovendien niet 
op eigen kracht nieuwe relaties op te 
bouwen of oude contacten opnieuw op 
te pakken.

Situationeel isolement kan onderver-
deeld worden in twee typen: de ‘ach-
terblijvers’ en de ‘afhankelijken’. Zij 
verschillen in de mate waarin zij open-
staan voor contacten met anderen. 
‘Achterblijvers’ staan open voor sociaal 
contact, maar praten niet gemakkelijk 
over problemen, zijn wantrouwig en 
ontlopen contacten die te persoonlijk 
worden. De losse en oppervlakkige 
contacten die zij wel hebben, nemen 
het gevoel van eenzaamheid niet  
weg. ‘Afhankelijken’ ervaren sociale 
contacten als een grote belasting  
en vermijden contact met anderen.  
Zij trekken zich terug met hun part-
ner. De onderlinge relatie kan zeer 
beklemmend zijn en regelmatig is  
er sprake van huiselijk geweld. ‘Afhan-
kelijken’ zijn wantrouwig en interpre-
teren het gedrag en de toenaderings-
pogingen van anderen vaak negatief 
(Machielse, 2011).

‘Achterblijvers’ en ‘afhankelijken’ 
ontkennen vaak dat zij last hebben 
van hun situatie en door de beperkte 
sociale vaardigheden is communicatie 
lastig. De interventies die passen bij 
situationeel isolement zijn gericht op 
het vergroten van zelfstandigheid en 
de zelfredzaamheid en het bieden van 
emotionele steun (Machielse, 2011). 
Als het kleine netwerk nog intact is, 

richt de ondersteuning zich vooral op 
het oplossen van praktische proble-
men, zoals ondersteuning bij mantel-
zorgtaken en administratieve zaken. 
Wanneer iemand alleen komt te staan 
door het overlijden van de partner is 
hulp bij rouwverwerking vaak nood-
zakelijk. Een collectief aanbod, zoals 
lotgenotencontact, sluit echter niet aan 
bij deze groep. Individuele begeleiding, 
en soms ook doorverwijzing naar de 
GGZ, is noodzakelijk. Bij ouderen is 
het op termijn vaak mogelijk om een 
vrijwilliger in te zetten die gedurende 
langere tijd de oudere in kwestie be-
zoekt. Voor ‘achterblijvers’ is het vaak 
mogelijk om hen op termijn te begelei-
den naar sociale activiteiten. In som-
mige gevallen zijn er nog contacten die 
aangehaald, verbeterd of hersteld kun-
nen worden. Voor ‘afhankelijken’ is het 
begeleiden naar activiteiten meestal 
een stap te ver. 
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Interventies op een rij 
Hieronder staan twaalf interventies op-
gesomd die bij de aanpak van dreigend 
en situationeel isolement kunnen wor-
den ingezet. Een aantal hiervan is be-
schreven en opgenomen in de databank 
Effectieve Sociale Interventies (www.
movisie.nl/effectieveinterventies). In 
de publicatie ‘Maatwerk bij de aanpak 
van eenzaamheid’ (BVWO, 2012) zijn 
ook interventies beschreven die ingezet 
kunnen worden bij de aanpak van 
structurele vormen van isolement.

Voorbeelden van interventies die bij 
dreigend én situationeel isolement 
ingezet kunnen worden, zijn:
• Assertiviteitstraining
• 50-plusnet (www.50plusnet.nl) 
• Motiverende gespreksvoering
• Activerend huisbezoek 
•  Bezoekdienst weduwen en weduw-

naars
•  Buurtsteunpunten (Bijvoorbeeld ‘Bij 

Bosshardt)
• GRIP&GLANS de groepscursus

• Maatjesprojecten
• Natuurlijk, een netwerkcoach! 
• Studiekringen
•  Vriendschapscursussen (Bijvoor-

beeld ‘Zin in Vriendschap’)

Ten slotte kan de methode cognitieve 
gedragstherapie specifiek ingezet 
worden bij de aanpak van situationeel 
isolement. 

De gerichtheid op sociale participatie speelt een cruciale rol
De behoefte aan participatie in sociale verbanden speelt een belangrijke 
rol bij het bepalen van de aanpak. ‘Wanneer mensen een sterke behoefte 
hebben aan contacten met anderen liggen interventies gericht op activering 
en netwerkontwikkeling voor de hand. Wanneer mensen niet, of niet duidelijk, 
gericht zijn op participatie in sociale verbanden kun je gebruik maken van 
interventies die zich richten op het vergroten van de zelfredzaamheid, 
het bijstellen van verwachtingen of het leren omgaan met gevoelens van 
eenzaamheid’ (Machielse, p. 51, 2011). 
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Rol en houding sociale professional
Naast het signaleren en bespreekbaar maken, besteedt een professionele 
hulpverlener aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, het verminderen 
van angst en het aanleren van sociale vaardigheden. Ook leren zij mensen 
anders tegen de dingen aan te kijken, de positieve kanten van het leven 
te waarderen en de verwachtingen bij te stellen, om teleurstellingen te 
voorkomen. Vaak biedt een combinatie van deze zaken houvast. (…) Om 
geen afhankelijkheidsrelatie met de eenzame persoon te ontwikkelen, wordt 
hulpverleners geadviseerd enigszins op afstand te blijven. Het risico van 
terugval in eenzaamheid is namelijk altijd aanwezig als er een einde komt aan 
de hulpverlening. (Bron: www.eenzaam.nl, Coalitie Erbij). 
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In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het 
voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere 
maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op ver-
schillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een 
structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin 
deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat 
er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder oude-
ren. Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van 
belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de 
te bestrijden problematiek, zodat lokale partijen beter met 
elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen 
afstemmen.

Deze handreiking maakt onderdeel uit van een reeks publi-
caties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het 
samen! Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE 
en Vilans voerden het programma uit, dat financieel mo-
gelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Het programma is onderdeel van het 
actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’ van de ministeries. Met 
W+W+Z=Maak het samen! willen de ministeries ervaringen en 
kennis over regievoering op de beleidsterreinen van wonen,
welzijn en zorg bij gemeenten en organisaties versterken 
(www.wwzmaakhetsamen.nl). 

Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid is het 
samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten 
voor preventie en vermindering van eenzaamheid en sociaal 
isolement. Producten van Coalitie Erbij zijn themadagen, de 
jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid, de organisatie van lokale 
(start)conferenties en de website www.eenzaam.nl. 


