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Handig: communicatietoolkit voor uw
activiteiten nu beschikbaar
Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw activiteit
onder de aandacht te brengen tijdens de Week
tegen Eenzaamheid? In deze toolkit vindt u:

Promotietips voor uw activiteit

Format persbericht

Formats posters

Standaard posters

Beeldmateriaal campagne

Logo’s
Ga naar de toolkit

Deel wat u doet
Graag ontvangen we informatie over uw activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid.
Bijvoorbeeld het persbericht of programmaboekje. Een selectie komt op de website en
nemen we op in de PR. Stuur het naar weektegeneenzaamheid@minvws.nl. Op social
gebruiken we hashtags #eentegeneenzaamheid en #weektegeneenzaamheid.

Uitnodiging: online slotevent op 8 oktober
Alvast voor de agenda: we nodigen u van harte uit om gezamenlijk de 11e Week tegen
Eenzaamheid af te sluiten in een online event op donderdag 8 oktober van 15.45 tot 17.30
uur. Met een terugblik op de Week tegen Eenzaamheid, muzikaal intermezzo, mooie
initiatieven en wetenschappers die u meenemen in praktische onderwerpen en actuele
ontwikkelingen, met de mogelijkheid uw vragen te stellen. Hosts zijn Eén tegen
eenzaamheid-ambassadeur Marianne van den Anker en ‘(s)Teun en toeverlaat’ en
verpleegkundige Teun Toebes. Dit event is voor iedereeSn die bij Week tegen Eenzaamheid

betrokken is en/of in het thema eenzaamheid geïnteresseerd is. Dit jaar digitaal, dus anders
dan anders, maar zeker zo inspirerend en feestelijk. Meld u hier aan! (kosteloos).

Informatie voor organisatoren
Organiseert u een activiteit? Op onze website bieden we informatie en tips. Kijk hier. We
vragen u nadrukkelijk aandacht te hebben voor de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Kijk
hier voor de RIVM-richtlijnen.

Agenda
1 oktober
8 oktober
1 t/m 8 oktober
10 november
12 november

Online Openingsevent Week tegen Eenzaamheid (Nationale
Coalitie tegen Eenzaamheid en gemeenten)
Online Slotevent Week tegen Eenzaamheid
Week tegen Eenzaamheid 2020
Werkconferentie HOE DAN? Deventer
Werkconferentie HOE DAN? Amsterdam

Verdere informatie
Website Eén tegen eenzaamheid
Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen tegen eenzaamheid, welke goede initiatieven er
zijn om eenzaamheid tegen te gaan, wat er op lokaal en landelijk niveau gebeurt? Kijk dan
op de website Eén tegen eenzaamheid.
Nieuwsflits
Deze nieuwsflits doorgestuurd gekregen en u wilt hem voortaan direct ontvaangen? Meld u
dan hier aan. De nieuwsbrief Eén tegen eenzaamheid verschijnt ongeveer 12 keer per jaar.
Colofon
Afzender

Frequentie

Het actieprogramma
Eén tegen eenzaamheid
valt onder het
ministerie van VWS.
Heeft u vragen? Stuur
een e-mail.

De nieuwsflits Eén
tegen eenzaamheid
verschijnt ongeveer 12
keer per jaar.

Privacy Statement

Aan- of afmelden

Om u de nieuwsflits te
Wilt u deze nieuwsflits
kunnen sturen
niet meer ontvangen?
verwerken wij uw
Meld u dan nu af.
naam, e-mailadres en
eventueel organisatie.
Uw gegevens worden
bij afmelding na
maximaal 1 maand
verwijderd. Meer
informatie leest u in
het privacy statement
van het ministerie van
VWS.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de geadresseerde of heeft u
dit bericht abusievelijk ontvangen? Meldt 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.

