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Beste lezer,
de Week tegen Eenzaamheid 2021 is afgesloten. Veel mensen hebben hard
gewerkt om bijzondere activiteiten te realiseren. Er was veel meer mogelijk dan
afgelopen jaar zoals ontmoetingsactiviteiten en congressen. Daarvan hebben veel
mensen genoten. Door het hele land waren er activiteiten. Bedankt voor uw
deelname!
De Week tegen Eenzaamheid werd ondersteund door de landelijke campagne Eén
tegen eenzaamheid en in verschillende gemeenten met een lokale campagne. In
deze nieuwsbrief vindt u ook een selectie van wat in de media kwam. Zo wordt
eenzaamheid bespreekbaar en stimuleren we mensen zich in hun omgeving ook in
te zetten om eenzaamheid te verminderen.
Bent u tijdens de Week geïnspireerd om meer te doen en wilt u daarover met ons
in gesprek, neem contact op via uw contactpersoon of eenzaamheid@minvws.nl.
Het programmateam Eén tegen eenzaamheid

Uitgelicht: de Week van Anja, Carla, Jolanda en Marlous
Marlous: een pannetje
soep voor Ome Ko
Maggi ontving ruim 200 mooie
verhalen voor de soepactie. De
winnaars werden bekendgemaakt in
Koffietijd. Lees waarom Diana met
haar oom meedeed aan de actie.

Anja: interventieprofielen
en eerste training
Hoogleraar Anja Machielse
bestudeerde 300 logboeken van
professionals en sprak veel ouderen.
Dat leverde acht interventieprofielen
en een training op. Lees wat u met
deze interventieprofielen kan.

Carla: activiteiten die
eenzaamheid voorkomen
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid
zag de Nederweertse wethouder Carla
Dieteren hoe het Taalcafé mensen
weet te betrekken. Lees hoe het
Taalcafé dat doet.

Jolanda: samen voor
jongeren
De interventie Join us en bedrijf T‐
Mobile hebben elkaar gevonden. Ze
lichtten het toe op een boeiend
Stronger Together event, gericht op het
inspireren en ondersteunen van
jongerenwerkers. Lees wat
betrokkenen zeggen over eenzaamheid
onder jongeren.

Slotevent: tot volgend jaar!

De Week tegen Eenzaamheid sloten we gezamenlijk af met een landelijk online
event. U kunt de bijdragen van Eric Schoenmakers, Alet Klarenbeek, Wendy
Hofman, Sandra Jetten, Maria Smedts en Stine Jensen komende maand nog
terugkijken op Sloteventwte2021.nl.

“Ik wil eenzame mensen
in beweging krijgen”
Bert van Leeuwen is aanjager van de
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.
Hij presenteerde het online Slotevent.
"Als tv‐maker én aanjager kan ik een
bijdrage leveren om eenzaamheid
zichtbaar te maken." Een interview!

De data van de Week tegen Eenzaamheid 2022 zijn bekend:
donderdag 29 september t/m donderdag 6 oktober.

#WeekTegenEenzaamheid in beeld

Zo'n 150 deelnemers bij de Ontmoetingstocht 4 oktober van Openjehart in Den
Haag | Een poster uit de landelijke publiekscampagne | Inclusief Wonen
Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst zijn de winnaars geworden van de
ZorgSaamWonen Award 2021 | Opening van de Week tegen Eenzaamheid met een
landelijk Openingsevent voor de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en
gemeenten in de Van Nelle Fabriek Rotterdam | Op de boarding van
eredivisiewedstrijden in het weekend: 'een klein gebaar maakt het verschil' door
KPN Mooiste Contact Fonds in kader van KleinGebaar | "Bakje bij de buurtsuper" in
het Groningse Opende | Een mooi filmpje van gemeente Assen, dat de Stel je voor‐
actie hield | Deelnemers aan de lokale coalitie‐bijeenkomst in Ouder‐Amstel
volgden samen het Slotevent | Heerlense ondernemers hangen posters op om de
campagne zichtbaarder te maken | Met de KleinGebaar‐campagne
#LetsTalkAboutIt maakt Lipton eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar.

Werkbezoek:
gehoorverlies en
eenzaamheid
Minister Hugo de Jonge was 4 oktober
op werkbezoek in Den Haag n.a.v.
onderzoek naar de relatie tussen
gehoorverlies en eenzaamheid door de
gemeente, Deloitte en Beter Horen.
Een filmpje

Nieuwe publicatie: Inzicht
in eenzaamheid
Lees kort en krachtig inzichten van de
leden van de Wetenschappelijke
Adviescommissie Eén tegen
eenzaamheid. Deze publicatie is
uitgekomen in de Week tegen
Eenzaamheid. Download Inzicht in
eenzaamheid (pdf)

Nieuw aangesloten gemeenten

Gemeenten grepen de Week tegen Eenzaamheid aan om zich aan te sluiten bij het
actieprogramma of lokale coalities tekenden een convenant. We heten Beemster,
Dalfsen, Edam‐Volendam, Heemskerk, Hellendoorn, IJsselstein, Opsterland, Urk,
Valkenswaard, West‐Betuwe en Zoeterwoude welkom! Daarmee zetten nu
driekwart van de gemeenten in Nederland zich met het actieprogramma in om
eenzaamheid te verminderen.

Podcast: data onmisbaar in de lokale aanpak
Wat is het nut – of beter gezegd: de noodzaak – van monitoring in de lokale aanpak
van eenzaamheid? Met deze podcast krijgt u in 20 minuten inzicht in de
mogelijkheden van monitoring voor uw gemeente. Ga naar de podcast

In de media

De Week tegen Eenzaamheid bij EenVandaag op 5 oktober. Het programma
kwam kijken bij de Luisterlijn‐actie op Utrecht Centraal (vanaf 22.25).
In Trouw: Kletskassa's bij de Jumbo moeten eenzaamheid tegengaan.
In tijdschrift Wendy vertelt Heleen (50) hoe ze stappen ondernam om zich
niet meer eenzaam te voelen.
Bij RTV Oost licht Miriam Jansen van Humanitas de ontmoetingsdag in
Almelo toe. Bezoeker Berge: "Ik wil hier weer nieuwe contacten proberen op
doen."
In een video van De Telegraaf vertelt Demi (22) hoe ze schaamte heeft
gevoeld over haar eenzaamheidsgevoelens.
"Onwijs genoten", zegt een van de aanwezigen. Van de muziek én de
mensen. Omroep Flevoland kwam kijken in de buurthuiskamer van het Leger
des Heils in Almere. Pianist Wibi Soerjadi sloot er met een concert op
initiatief van Specsavers de Week tegen Eenzaamheid af.
In BN De Stem: honderden bewerkte canvasdoekjes achter Drimmelense
ramen vragen aandacht voor mensen die zich alleen voelen.
Veel mensen vinden het moeilijk om hun sociale leven op te pakken nu bijna
alle coronaregels zijn verdwenen. Een interview met Wetenschappelijke
Adviescommisie‐lid Anja Machielse in het Algemeen Dagblad.

Overzicht activiteiten
Week tegen Eenzaamheid
Een selectie van de activiteiten lokaal
en van deelnemers aan de Nationale
Coalitie tegen Eenzaamheid vindt u op
de Week tegen Eenzaamheid‐website.

Agenda Eén tegen eenzaamheid
Online masterclass: de onmisbare rol van sociaal werk in de
aanpak van eenzaamheid
28 oktober, 15‐16.30 uur, online
Door Sociaal Werk Nederland & Eén tegen eenzaamheid
Voor sociaal werkers

Meer informatie en aanmelden

Inspiratiebijeenkomst Opbrengsten Maatschappelijk
Steunpakket Corona
11 november, 10‐12 uur, online
Voor gemeenten

Meer informatie en aanmelden

Masterclass Borging lokale aanpak
18 november
Voor gemeenten

Week tegen Eenzaamheid 2022
Donderdag 29 september t/m donderdag 6 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.

