Nieuws, ontwikkelingen en update van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Eentegeneenzaamheid.nl

Nieuwsflits actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

30 oktober 2020

Beste lezer,
samenwerken is een fundament van het actieprogramma. Dat doen we in de
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en in lokale coalities. En door die met elkaar
te verbinden. In deze nieuwsflits weer een beeld van nieuwe deelnemende
gemeenten en landelijke partijen. De beweging groeit verder en daarmee de steun
en aandacht voor eenzaamheid. In deze tijd van weinig bezoek en ontmoeting, zo
essentieel! Ook de Tweede Kamer vraagt hier in de debatten over de
coronamaatregelen regelmatig naar. Verder in deze nieuwsflits een uitgebreide
uitnodiging voor de volgende twee edities van de werkconferentie 'HOE DAN?', hét
event gericht op het vinden van nieuwe samenwerking op het gebied van
eenzaamheid onder ouderen. Deelname is digitaal. Ben je erbij?
Het programmateam Eén tegen eenzaamheid

Uitnodiging: 'HOE DAN?'
Werkconferentie
De werkconferentie 'HOE DAN?' is een
combinatie van een inspirerende UP!
talkshow en interactieve werksessies.
Deelnemen doet u online. Met 'HOE
DAN?' stimuleert het actieprogramma
Eén tegen eenzaamheid lokale
samenwerking en netwerken rond
eenzaamheid. Op 10 en 12 november
zijn de eerstvolgende edities, met deze
keer voorbeelden uit Oost‐ en West‐
Nederland. Deelname is kosteloos.
Bekijk de programma's en meld u aan
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Nodig een collega of relatie uit voor 'HOE DAN?'
Wilt u de uitnodiging voor 'HOE DAN?' binnen uw organisatie verspreiden? Of
doorsturen aan een collega of relatie? Voor wie zou 'HOE DAN?' waardevol kunnen
zijn? Door lokaal samen te werken staan we sterker in de aanpak van eenzaamheid
en kunnen we meer doen voor ouderen die het nodig hebben. Download de

uitnodiging (pdf) of stuur deze nieuwsbrief door!

Nieuw: handreiking
Huisbezoeken 75+
Het Huisbezoek 75+ is een middel om
het gesprek aan te gaan met de
oudere. In deze handreiking voor
gemeenten leest u over de
verschillende types huisbezoeken en
vindt u handvatten om effectief met de
implementatie en doorontwikkeling
van huisbezoeken aan de slag te gaan.
Lees verder

Lokale aanpak tegen eenzaamheid groeit door
Tijdens de afgelopen Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) tekenden veel
wethouders voor deelname aan Eén tegen eenzaamheid. Ook bekrachtigden in
verschillende gemeenten lokale coalities tegen eenzaamheid hun samenwerking.
Ruim 200 gemeenten doen nu mee en maken bijvoorbeeld gebruik van een Eén
tegen eenzaamheid‐adviseur. Onlangs sloten de volgende gemeenten aan:
Ooststellingwerf, Zwartewaterland, Almere, Hardenberg, Duiven, Bergeijk, Cuijk,
Eersel, Geldrop‐Mierlo, Oisterwijk, Reusel‐De Mierden, Woensdrecht, Beesel,
Leudal, Mook en Middelaar, Molenlanden, Harderwijk en Oude IJsselstreek.
Welkom!
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Benchmark voor gemeenten vóór 2 november
Met de jaarlijkse benchmark 'Eén tegen eenzaamheid' bieden we een
monitoringsinstrument voor de lokale aanpak ‐ handig voor deelnemende gemeenten
en het programma. Op 7 oktober is de uitnodiging aan gemeenten gestuurd met het
verzoek de vragenlijst in te vullen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe dat dan
nog snel, vóór 2 november. De benchmark komt eind dit jaar beschikbaar. Vragen?
Mail eentegeneenzaamheid@significant.nl.

Nieuw in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
We verwelkomen Omapost, NL Cares, Kunsthal Rotterdam, Studiekringen50plus en
het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers.

Uitgelicht:
Studiekringen50plus
"Het Platform Studiekringen50plus is
deelgenoot geworden omdat we
samen met leeftijdgenoten onze geest
actief houden, ons verbonden voelen
en zo de eenzaamheid buiten de deur
houden. De studiekringen gunnen we
veel meer mensen!" Op de foto:
voorzitter Antoon Coster onderschrijft
de intentieverklaring Nationale Coalitie
tegen Eenzaamheid.

Inventarisatie van
eenzaamheidsinterventies
Movisie voerde in opdracht van ZonMw
de ‘Inventarisatie van
eenzaamheidsinterventies gericht op
ouderen’ uit. De analyse resulteerde in
een lijst van beloftevolle en
interessante interventies.
Lees verder

Makkelijke tablet voor
ouderen
Fysiek contact met dierbaren is minder
mogelijk vanwege het coronavirus. Een
makkelijke tablet kan voor ouderen een
oplossing zijn om contact te houden.
Voorbeelden zijn de Memory Lane,
SeniorenTAB, Compaan en KOMP. Het
VWS‐programma Zorg van Nu zette
deze mogelijkheden op een rijtje.
Lees verder

Agenda
Aandacht voor elkaar
Door het coronavirus verandert er veel. Daarom startte dinsdag 6 oktober de

speciale oproep 'Aandacht voor elkaar'

Meer informatie

Werkconferentie Hoe dan?
Dinsdag 10 november, online
Donderdag 12 november, online

Meer informatie

Leerbijeenkomst voor gemeenten
Dinsdag 17 november, online. Bijeenkomst van Movisie

Meer informatie

Congres Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis
Woensdag 25 november, online. Bijeenkomst van Een nieuwe generatie
ouderen(zorg) en het VWS‐programma Langer Thuis

Meer informatie

Week tegen Eenzaamheid 2021
Donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober

Colofon
Dit is de nieuwsflits van het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie
van VWS.
Verwerking persoonsgegevens
Om u de nieuwsflits te kunnen sturen verwerken wij uw naam, e‐mailadres en
eventueel organisatie. Uw gegevens worden bij afmelding na maximaal 1 maand
verwijderd. Bekijk ook het privacy statement.
Aan‐ of afmelden
Deze nieuwsflits doorgestuurd gekregen en u wilt hem voortaan direct ontvangen?
Of u wilt zich afmelden? Mail eenzaamheid@minvws.nl.
Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de
geadresseerde of hebt u dit bericht abusievelijk ontvangen? Meld u dit dan aan de
afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

