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Aanpak Eenzaamheid Amsterdam  

Beloftevolle experimenten/interventies 2018 

 

Criteria voor procesevaluatie 

Om te bepalen welke experimenten wij beloftevol vinden hebben we, op basis van de informatie uit de pro-

cesevaluatie en van de contactpersonen, de experimenten langs zes criteria gehouden.  

 

Deze zes zijn:   

1. Gebruik hebben gemaakt maken van de werkzame elementen uit het Programma van Mogelijkheden  

2. De doelgroep helder en specifiek benoemd hebben 

3. Die zich bewezen hebben als het gaat om het leren en verbeteren van de eigen aanpak 

4. Een goede balans hebben tussen kosten en resultaten 

5. Concrete ideeën geformuleerd hebben over hoe de aanpak verder aangescherpt kan worden.  

6. Goede resultaten hebben bereikt 

 
 

Beloftevolle experimenten (financieel ondersteund in 2018): 

 

Experiment Korte omschrijving experiment/interventie 

In My Backyard 

Het project zet in op meer/beter contact tussen statushouders en hun buurtge-
noten en verbinding tussen buurtgenoten onderling, door het vormen van laag-

drempelige groepen waarin buurtbewoners worden verbonden met als doel: het 
op weg helpen van statushouders en een grotere onderlinge verbondenheid in de 
buurt. 

OBA Maatje 

Doorontwikkeling van het project OBA Maatje. Er wordt gewerkt met vrijwil-

ligers die een bezoek brengen aan mensen met mobiliteitsproblemen en daar-

door kampen met eenzaamheid. Er worden trainingen aan de OBA Maatjes ver-

zorgd, er is aandacht voor een betere positionering van dit project binnen OBA 

als maatschappelijke organisatie, er wordt ingezet op fondsenwerving voor 

structurele financiering en er wordt nauwere samenwerking gezocht met partij-

en als Welzijn op Recept (voor doorwijzingen). 

Platform voor Een-

zaamheid 

Doorontwikkeling van 2 projecten, namelijk de taalworkshops ‘Taal Voor Een-
zaamheid’ en het onderwijsprogramma ‘Draagbare Eenzaamheid’. Beide pro-
jecten zetten zich in op het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid 

door middel van kunst en social design. Er wordt met verschillende partijen sa-
mengewerkt om het bereik van de projecten te vergroten. 

Sociale Kruidenier 

Doorontwikkeling van het project de Sociale Kruidenier. Dit project richt zich op 
Amsterdammers die door armoedeproblematiek in eenzaamheid terecht zijn 
gekomen. Door een ‘warme’ intake wordt er ruimte geboden voor ontmoeting 

en gesprek, opbouwen van vertrouwen en het kunnen delen van verhalen. Er 
wordt dit jaar ingezet op een professional die de intake-methodiek zal verbete-
ren, er wordt een netwerkkaart ontwikkeld en ingezet op een betere positione-

ring van de Sociale Kruidenier.  

Stadstrainers (Rik 

Moonen) 

Fotoworkshop met bezoekers van Leger des Heils locatie THUIS. De deelnemers 
krijgen de opdracht om in polaroids en korte verhalen zelfstandig hun leven vast 
te leggen en dit vervolgens te delen met andere deelnemers. Tijdens 6 bijeen-
komsten werkt een kleine groep (8-12 bezoekers) aan een persoonlijk boekje 

over hun dagelijks leven. Dit project draagt bij aan verhoogde eigenwaarde, regie 
over het eigen leven en kwalitatieve verbindingen tussen de deelnemers. Vanuit 
de evaluatie wordt gekeken naar de mogelijkheden tot een structureel vervolg 
met het Leger des Heils.  
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UP! 

Doorontwikkeling van de UP! Talkshows en JUMP-gesprekken (dit wordt Bakkie 
in de Buurt). In de tweede helft van 2018 worden er 3 UP! Talkshows en 10 Bak-

kies in de Buurt georganiseerd. Deze bijeenkomsten gaan over gevoelige the-
ma’s waar je mee te maken krijgt als je ouder wordt. Dit draagt bij aan meer 
bewustwording, minder taboesfeer en een mentaliteitsverandering rondom 

eenzaamheid en ouder worden. 

ZID Theater 

Doorontwikkeling van het project ‘Niet alleen op de planken’. Het project heet 
No Solo – Toekomstlab en gaat over het bespreekbaar maken van eenzaamheid 
onder jongeren. Er worden 4 bijeenkomsten, 6 workshops, 3 stand up – meet ups 
en 1 eindpresentatie georganiseerd. Tijdens het project wordt er een werktool 

ontwikkeld door de jonge deelnemers, die breed kan worden ingezet. 

Zina 

Doorontwikkeling van de methodiek ‘Ik Ontmoet Mij’: een verdiepende traing-
insreeks voor migrantenmannen en –vrouwen. Het project draagt bij aan de 
preventie van eenzaamheid onder mensen uit risicogroepen. Er wordt onder-
zocht hoe Ik Ontmoet Mij in het zorgpakket van mensen met psychosomatische 

klachten – bij wie eenzaamheid vaak een grote rol speelt – kan worden aangebo-
den. In deze opdracht financiert de Gemeente Amsterdam vanuit de Aanpak 
Eenzaamheid het meerwerk cursusleiding, de inhuur van een administratieve 

kracht, de aanpassing van de trainersvergoedingen en professionalisering 
 


