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Het programma Eén tegen eenzaamheid heeft als doel de trend van eenzaamheid onder
ouderen te doorbreken. Deze nieuwsflits houdt u op de hoogte van de voortgang van het
programma.

Week tegen Eenzaamheid: bestel nu uw Kom erbij-pakket
De voorbereidingen voor de Week tegen Eenzaamheid
zijn in volle gang. Voor uw activiteit(en) is een ‘Kom
erbij-pakket’ met aankledings- en informatiemiddelen
beschikbaar. U kunt deze kosteloos bestellen. De
producten zijn in een herkenbare Week tegen
Eenzaamheid-stijl. De producten zijn:
•
Placemat (met gesprekstarters)
•
Ansichtkaart ‘Ik nodig je uit’
•
Signaleringskaart eenzaamheid
•
Factsheet ‘Eenzaamheid in acht’
•
Badges
•
Poster ‘Week tegen Eenzaamheid’

Bestellen kan tot 31 augustus. Levering is in de tweede helft van september. Ga direct
naar het bestelformulier.
Informatie en communicatiematerialen voor organistoren
Voor organisatoren van een activiteit hebben we informatie en communicatiematerialen op
een rijtje gezet. Zoals een uitnodigingsposter die je met eigen gegevens kunt afdrukken.
Kijk hier
Inspiratie: wat kunt u doen?

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren
van een activiteit. Zoals een ‘Kom erbij Festival’,
gebakjesactie, verdiepingsconferentie of een diner voor
600 ouderen. Ter inspiratie een greep uit activiteiten in
het verleden. Kijk hier
Geef ons door wat u doet
De Week tegen Eenzaamheid 2019 wordt in het kader
van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
georganiseerd door het ministerie van VWS. We zijn
graag op de hoogte van uw activiteiten.
Aankondigingen, persberichten en programmaboekjes
ontvangen we graag op weektegeneenzaamheid@minvws.nl.
Slotcongres Week tegen Eenzaamheid
Afsluiten doen we 8 oktober met een congres voor iedereen die zich inzet tegen
eenzaamheid en meedeed aan de Week. Wetenschappers van onder andere onze
Wetenschappelijke Adviescommissie nemen u mee in de achtergronden van eenzaamheid,
bespreken handelingsperspectieven en gaan in op internationale vergelijkingen. Bestelt u
een Kom erbij-pakket? Dan wordt u sowieso uitgenodigd. De bijeenkomst wordt centraal in
het land georganiseerd en duurt van 15.30 tot 20.00 uur.

Subsidieoproepen startende en bestaande lokale initiatieven

Om eenzaamheid onder ouderen duurzaam terug te dringen, kan subsidie worden
aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale
initiatieven tegen eenzaamheid. De subsidie helpt initiatiefnemers bij het (verder)
ontwikkelen van hun initiatief en het zetten van de eerste stappen om hun kennis en
ervaringen te delen. Er kan maximaal 15.000 euro worden aangevraagd voor startende
initiatieven en 25.000 euro voor bestaande initiatieven. Lees meer

Zomereenzaamheid: laat wat van je horen
1 op de 6 ouderen is eenzamer tijdens de
vakantieperiode. Dat blijkt uit onderzoek van KBOPCOB. Afgelopen weken liep onze publiekscampagne
over deze ‘zomereenzaamheid’. Meer informatie vindt u
op eentegeneenzaamheid.nl. Materialen van de
campagne zijn nog altijd te gebruiken van de toolkit.

Bijeenkomsten Signaalpunt tegen
eenzaamheid

Vanuit het actieprogramma wordt het Signaalpunt tegen eenzaamheid (voorheen: Meldpunt
Isolement) aan gemeenten ter beschikking gesteld. Dit najaar zijn er regionale
bijeenkomsten over signalering van eenzaamheid en de mogelijkheden van het Signaalpunt
tegen eenzaamheid. De eerste bijeenkomst is op 16 september in Almelo. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Oost-Nederland. Er is plaats voor 20 deelnemers. U
kunt zich aanmelden via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl. Later in het najaar vinden
meer bijeenkomsten plaats, kijk hier voor meer informatie.

Internationale uitwisseling lokale aanpak

Niet alleen in Nederland is de lokale aanpak van eenzaamheid een ‘hot issue’. Gemeenten in
onder meer België, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn ook aan de slag met de
aanpak van eenzaamheid. Hoe pakken zij het aan? En wat kunnen we daarvan leren?

Movisie verkent of er onder Nederlandse gemeenten interesse is in een
uitwisselingsbijeenkomst in 2020. U helpt Movisie enorm als u de drie vragen in deze
enquête wilt beantwoorden.

In de toolkit: Goede Buren + Goed Gesprek

Goede Buren is een documentaire over eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam. Centraal
staan de huisbezoeken bij 75-plussers. Maker Basalt Film hield dit voorjaar i.s.m.
verschillende gemeenten filmavonden met aansluitend een nagesprek. De documentaire
bleek een toegankelijke manier om met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten over de
aanpak van eenzaamheid te praten. Ook als gemeente of organisatie geïnteresseerd? Hier
vindt u de brochure.

Nieuwe deelnemers Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Sinds de laatste nieuwsflits kent de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid weer nieuwe
deelnemers. Dit zijn Margriet, Nationaal Ouderenfonds, Nederlandse Jeu de Boules Bond,
Maggi en ABP. Bekijk hier alle deelnemers.

Twee maanden eenzaamheid centraal bij omroep Human

Voor de tv-serie We zien ons van Human volgden de makers een jaar lang een aantal
markante buurtgenoten van de Geleense volkswijk Lindenheuvel. De eenzaamheidscijfers
zijn er hoog en de inwoners proberen wegvallende netwerken als de mijn en de kerk samen
op te vangen. De kijker wordt deelgenoot van hun leven en strijd tegen het groeiende
probleem van eenzaamheid. Vanaf 27 augustus op NPO2. De serie is onderdeel van het
thema Eenzaamheid bij omroep Human. Bekijk het dossier met artikelen en uitzendingen op
Human.nl.

Initiatieven uitgelicht

Op Eentegeneenzaamheid.nl leest u over initiatieven die zich inzetten om eenzaamheid
onder ouderen te verminderen. Hieronder nieuw
geplaatste initiatieven.
•
Al vijf jaar bereikt het Van Gogh Museum
ouderen via speciale programma’s. Kunst
helpt betekenis te geven aan het leven.
•
Deze zomer startte er een iPad-cursus van
KBO-PCOB en ASZ in Zeist.
•
Er samen op uit via de Klup-app.
•
Vrijwilligers van Stichting ZorgDier
bezoeken met hun hond mensen die zelf
geen huisdier meer kunnen houden.
•
Met mijnbuurtje.nl werken aan een betrokken buurt.
•
OpenJeHart is er voor mensen die samen met anderen weer in beweging willen
komen.

Agenda

1 oktober
8 oktober
1 t/m 8 oktober
30 oktober
20 november

Openingscongres Week tegen Eenzaamheid (Nationale Coalitie en
wethouders lokale coalities) – Op uitnodiging
Slotcongres Week tegen Eenzaamheid
Week tegen Eenzaamheid
Werkconferentie HOE DAN?
Verdiepingsbijeenkomst thema zingeving

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 ontvangen? Meld u
dan hier aan. De nieuwsbrief Eén tegen eenzaamheid verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.
Colofon
Afzender
Het actieprogramma
Eén tegen
eenzaamheid valt
onder het ministerie
van VWS. Heeft u
vragen? Stuur een email.

Frequentie

Privacy Statement

Aan- of afmelden

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

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. Meer
informatie leest u in
het privacy
statement van het
ministerie van VWS.

Wilt u deze
nieuwsflits niet
meer ontvangen?
Meld u dan nu af.

