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Doet u mee?
De Week tegen Eenzaamheid (30
september – 7 oktober) is dé perfecte
gelegenheid om uw activiteiten in de
spotlights te zetten of aandacht te
geven aan uw deelname aan het
actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid. Lees in deze
nieuwsbrief hoe u deel kunt nemen
aan de Week tegen Eenzaamheid
2021!
U kunt ook altijd contact opnemen:
weektegeneenzaamheid@minvws.nl

Bestel (gratis) materialen
In het 'Kom erbij‐pakket' vindt u
materielan om uw activiteit aan te
kondigen en aan te kleden.
Posters
Placemats
Ansichtkaarten
Vloerstickers
Gesprekskaartjes
Badges
Bestel nu uw materialen!

Handreiking voor
gemeenten

Inspiratieblad voor
ondernemers

Hoe kun je de Week tegen

In deze handreiking bieden we

Eenzaamheid benutten? We stelden
een handreiking samen voor

ondernemers handvatten wat zij
kunnen doen met de Week tegen

initiatiefnemers, zoals gemeenten,

Eenzaamheid. Een mooie kans voor

welzijnsorganisaties en lokale

een maatschappelijke bijdrage.

coalities.
Ga naar de handreiking

Ga naar het inspiratieblad

Speciaal aanbod voor gemeenten en lokale coalities
Verschillende organisaties en bedrijven uit de Nationale Coalitie tegen
Eenzaamheid bieden speciale Week tegen Eenzaamheid‐activiteiten of pr‐
mogelijkheden aan.
Kant‐en‐klare straatactie: Stel je voor (NS, ProRail en Bureau‐O)
Inwoners bereiken via buurt‐app (Nextdoor)
Bisocoopmiddag met nagesprek (Mijnbuurtje)
Actieplatform en deelname aan awareness campagne (NLvoorelkaar)
Kijk snel op de aanbod‐pagina
Zelf een aanbod? Mail weektegeneenzaamheid@minvws.nl en we voegen het toe.

Communicatietoolkit
Om aandacht te vestigen op uw
activiteiten, het thema eenzaamheid
algemeen en de Week tegen
Eenzaamheid is een toolkit
beschikbaar. De toolkit bestaat uit
campagnemiddelen en Week tegen
Eenzaamheid‐middelen. Deels aan te
passen met eigen informatie.
Ga naar de toolkit

Uitgelichte middelen

Kant‐en‐klare
social posts

Foto's en
teksten

Video 'Een klein
gebaar'

Social media beeld in de
vorm van afbeeldingen,

Een fotoset, concept‐
artikelen over

Twee tv‐commercials
ook in te zetten als

carrousels en story's.
Mét voor gemeenten de

eenzaamheid en een
concept‐persbericht zijn

social post kunt u
downloaden in de

mogelijkheid eigen logo
en webadres toe te
voegen.

te gebruiken in kader
van de Week tegen
Eenzaamheid.

toolkit, net als andere
materialen van de
publiekscampagne.

Wat doet u als organisatie
of bedrijf?
Veel deelnemers aan de Natonale
Coalitie tegen Eenzaamheid lieten ons
in de enquête (bedankt voor het
invullen!) weten over hun plannen voor
de Week tegen Eenzaamheid. Nog op
zoek naar inspiratie?
Kijk hier

Voorbeeldactiviteiten

Een wensboom, gebakjesactie,
challenge of thema‐avond. Op zoek
naar een gepaste activiteit? Laat u zich
inspireren door deze activiteiten.
Zowel groots als intiem. Op afstand of
meer bij elkaar.
Meer inspiratie

Gezondheid van je gasten en jezelf
Er is steeds meer mogelijk. En daar zijn we blij mee. Momenteel is niet bekend welke
Covid‐19‐maatregelen in de Week tegen Eenzaamheid zullen gelden. We vragen
nadrukkelijk iedereen zich te houden aan de geldende richtlijnen.

Agenda Eén tegen eenzaamheid
Sleutelsessie Ondernemers betrekken
17 juni, 9.30‐11 uur, online
Voor gemeenten

Meld u aan

Masterclass Ondernemers betrekken
22 juni, 14‐15.30 uur, online
Voor gemeenten

Meld u aan

Lunchmeeting Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
1 juli, 12‐13 uur, online
Voor deelnemers Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Masterclass Eenzaamheid onder jongeren
16 september, 9.30‐11 uur, online
Voor gemeenten

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.

