Slotevent van de Week tegen Eenzaamheid 2021

Kijk gezellig samen!

Op 7 oktober van 15:30 tot 17:00 sluiten we de Week tegen Eenzaamheid af met een interactief en inspirerend slotevent om
je te bedanken voor jouw inzet tijdens de Week tegen Eenzaamheid en alle andere momenten van het jaar. Onder meer
Bert van Leeuwen (presentator EO), Manu Keirse (psycholoog), Stine Jensen (filosoof) en Sandra Jetten (directeur Oranje
Fonds) geven volop inspiratie. In dit inspiratieblad hebben we de benodigdheden en ideeën op een rijtje gezet om in je
gemeente samen het slotevent te kijken want dit is het uitgelezen moment om iedereen die lokaal actief is geweest te
bedanken.
Ben je van plan om gezamenlijk met inwoners, vrijwilligers, collega's, deelnemers en/of (netwerk)partners
te kijken naar het slotevent? Mail ons, we horen het graag!

Het slotevent

Aanmelden en programma

Het event duurt 90 minuten en heeft een afwisselend
programma. We blikken terug op diverse succesvolle
activiteiten, onder meer Wendy Hofman (projectleider
Gemeente Maassluis) en Sandra Jetten (directeur Oranje
Fonds) vertellen over hun aanpak en financiering van
initiatieven.

Om op de hoogte te blijven van het programma en om
de link naar de uitzending te ontvangen is aanmelden
noodzakelijk dat kan via het aanmeldformulier of kijk
op eentegeneenzaamheid.nl.

Uiteraard kijken we ook vooruit. Je krijgt inzichten in de
werking en het belang van een luisterend oor door Manu
Keirse (psycholoog) en van Alet Klarenbeek (oprichter Up!)
krijg je handvatten aangereikt over communicatie met en
over ouderen. Kortom; een afwisselende show waar elke
vrijwilliger en professional zijn of haar voordeel mee kan
doen!

Waar moet je aan denken om samen het slotevent van de
Week tegen Eenzaamheid te kunnen kijken?
Om deze activiteit tot een succes te maken zijn er twee belangrijke stappen te zetten. Goede communicatie en
techniek vormen een belangrijke basis.

1. Informeren
Wat
Om samen het slotevent te kijken zijn in de basis maar
een paar zaken nodig: een locatie, catering, groot scherm,
snelle internetaansluiting, een laptop / desktop en een
paar kabels.
Hoe
• Locatie: je hebt natuurlijk een plek nodig waar je samen
kunt komen en eventueel op 1,5 afstand van elkaar kunt
zitten. Van voetbalkantine tot bibliotheek of
buurtcentrum, er zijn waarschijnlijk veel plekken
geschikt om samen te kijken. Je kunt het event ook op
diverse locaties tegelijk uitzenden.
• Kijken: je ontvangt van de organisatie een link naar de
stream. Vervolgens open je de stream op een laptop of
pc met internetverbinding om deze daarna te verbinden
met het grote scherm met een (HDMI) kabel.
• Catering: Wellicht kun je een beroep doen op lokale
organisaties om dit initiatief te ondersteunen. Denk
aan koffie- en/of gebakjesacties die vaak terugkomen
tijdens de Week.

V3 tips!
1. Maak het breder: geef de activiteit een kop en een
staart met een ontvangst met koffie / thee en een
afsluiting met een borrel en een hapje. Je kunt dit
moment ook gebruiken om de eigen vrijwilligers en
medewerkers te bedanken. Daarnaast kun je na afloop
van het Slotevent nog een prikkelende documentaire
kijken over eenzaamheid.
2. Test de techniek: niets zo vervelend als het beeld niet
werkt. Test daarom alles voordat iedereen
binnenkomt. Heb je een stabiele internetverbinding?
Is de snelheid boven de 20 Mb per seconde? Als je
daaraan twijfelt kun je de snelheid controleren via:
https://www.speedtest.net/
3. Verdeel de taken; de één is beter met de techniek
terwijl de ander juist makkelijk iemand over de streep
trekt om samen te gaan kijken. Kijk daarom niet alleen
samen maar organiseer het ook vooral samen!

www.eentegeneenzaamheid.nl #eentegeneenzaamheid

2. Organiseren
Wat
Uiteindelijk valt of staat de activiteit natuurlijk met de
aanwezigheid van vrijwilligers en professionals die
hebben bijgedragen aan de activiteiten tegen
eenzaamheid. Breng iedereen dan ook vooral op de
hoogte van de uitzending op 7 oktober van 15:30 tot 17:00
uur en het bredere programma dat je wellicht wilt
neerzetten.
Hoe
• Stuur een e-mail naar je netwerk met de informatie
over het slotevent, de tijden van de gehele activiteit en
de locatie. Roep mensen op iemand mee te nemen.
• Informeer lokale media over het event.
• Neem het mee in een overleg over de activiteiten die
jullie organiseren tijdens de Week tegen Eenzaamheid
en de mogelijkheden om samen deze week af te
sluiten.
• Maak gebruik van de zelf-invulbare posters om
bekendheid te genereren voor jouw event.

