
  
 

  

 

 

Terugblik meet-up Nationale en Lokale coalities tegen eenzaamheid 
 
Deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en vertegenwoordigers 
van gemeenten troffen elkaar om de beweging Eén tegen eenzaamheid te markeren, 
en verder te brengen. 
 
Wat hadden wij een energie in de Ridderzaal op 15 januari! Het was, dankzij alle genodigden, 
een prachtige bijeenkomst waarin volop is genetwerkt en veel nieuwe inspiratie is opgedaan. 
De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid met 100 organisaties en de nu 139 deelnemende 
gemeenten hebben samen alles in huis om daadwerkelijk een impact te bewerkstelligen in het 
verminderen van eenzaamheid in Nederland. Iedere organisatie vanuit haar eigen 
achtergrond en corebusiness.  
  
In dit verslag kijken we terug op de bijeenkomst, en vooruit naar hoe we de impact gaan 
realiseren. 
 

    
 
Minister Hugo de Jonge opende de bijeenkomst en sprak over een recente ontmoeting met 
Cor uit Dronten. Hoe Cor zingeving en het gevoel ertoe doen terugvond als vrijwilliger in de 
lokale coalitie ZamenEen. Kijk wat jij kunt doen, we kunnen allemaal iemands eenzaamheid 
doorbreken, benadrukte De Jonge.  
 

 



In een drietal interviewreeksen op de opvallende chairwave kwamen praktijkvoorbeelden aan 
het woord over: achter de voordeur komen, ‘doen!’ en het faciliteren van de beweging. 
Wethouders en landelijke organisaties en bedrijven vertelden over wat zij daarin betekenen.  
 

  

 
De minister bedankte alle wethouders dat zij écht verschil aan het maken zijn. Een twintigtal 
wethouders sloot zich deze avond aan bij het programma Eén tegen eenzaamheid.  
 
Marianne van den Anker, als ambassadeur en dagvoorzitter had een warm pleidooi voor 
ieders bijdrage aan het doorbreken van de trend. En Ali B kreeg met zijn vraag om mee te 
helpen aan zijn idee voor een concert voor eenzame ouderen, zoveel reacties uit de zaal dat 
zichtbaar werd hoe actiebereid aanwezigen waren. 
 

  

 
De ‘aanjagers’ vertelden over hun persoonlijke motivatie, waarom het zo belangrijk is dat wij 
hier nu en met zijn allen werk maken van het aanpakken van eenzaamheid. Want 
‘eenzaamheid komt langzaam binnen en het sneeuwt je leven dicht’, zoals rijksbouwmeester 
Floris Alkemade het tijdens het rondetafelgesprek verwoordde.  
 
Tv-presentator Bert van Leeuwen, oud-politica Neelie Kroes, CCO Jumbo Supermarkten 
Colette Cloosterman-van Eerd, sociologe Hedy d’Ancona, Oranjefonds-directeur Peter Douwes, 
Friese voetbalheld Foppe de Haan en rapper Ali B zetten zich als aanjager in om voor de 
diverse sectoren van de samenleving bedrijven en organisaties te betrekken bij Eén tegen 
eenzaamheid. Ieder vanuit een eigen persoonlijke bevlogenheid. 
 

  

 



Het seniorenpopkoor Lust for Life bracht de zaal letterlijk in beweging. Niemand is te oud om 
te zingen bewezen deze muzikale 70-plussers.  
 
Aan het einde van de bijeenkomst beklijfde de boodschap van de minister: zoek elkaar op, we 
gaan het samen doen! Daarvan getuigden alle gesprekken tijdens het netwerkbuffet en alle 
posts op social media waarin deelnemers vertellen met nieuwe contacten naar huis te zijn 
gegaan met het voornemen nieuwe activiteiten te beginnen en bestaande activiteiten verder 
te brengen. 

Wat u in 2020 kunt verwachten 
Niet alleen de cijfers markeren de beweging die we samen vormen. De verhalen die afgelopen 
woensdag op het podium voor de troon verteld werden des te meer. En lang niet iedereen die 
een plek in de spotlights van de Ridderzaal verdiende, kon die krijgen. Daarvoor komen meer 
mogelijkheden dit jaar. Zie hier een overzicht wat u in 2020 kunt verwachten: 
 

 

Wist u dat? 
• Om op de hoogte te blijven van wat u in 2020 kunt verwachten, u zich op de 

nieuwsflits kunt abonneren?  
• Genodigden de event app nog kunnen gebruiken tot 30 dagen na de meet-up? Deze 

app ondersteunt bij het in contact komen met andere deelnemers en om 
vraag/aanbod bekend te maken. 

• Indien een bedrijf of organisatie aan de oproep van Ali B gehoor wilt geven om het 
concert voor eenzame ouderen te steunen, u via live@spec.nl contact kunt opnemen 
met het management van Ali B?  

• Indien u over iets specifiek wilt doorpraten, u hier contact met het programmateam 
kunt opnemen?  

 
Foto’s: impressie meet-up Nationale en Lokale coalities tegen eenzaamheid, 15 januari 2020, 
Ridderzaal, Den Haag. © Ministerie van VWS. Fotograaf: Jeroen van der Meyde. 
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