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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom eenzaamheid. De nieuwsbrief
is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de
nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

1. Uit de praktijk
De kracht van het verhaal inzetten tegen eenzaamheid (Zorg+Welzijn)
De hulpverlening tegen eenzaamheid is te veel gericht op de situatie. Volgens Irene Campfens is het beter om de
voortekenen aan te pakken. Zij schreef een boek over hoe je persoonlijke verhalen in kunt zetten tegen
eenzaamheid. ‘Eenzaamheid is menselijk en niet altijd problematisch’, weet Campfens uit ervaring.
Lees verder- >
Hoe helpen we gehandicapte kinderen én hun ouders de coronacrisis door? (Zorg+Welzijn)
Kinderen met een handicap zijn door de coronacrisis eenzamer dan ooit, blijkt uit onderzoek van Stichting het
Gehandicapte Kind. Hun ouders voelen zich daarnaast onvoldoende gesteund om deze moeilijke periode door te
komen. Hoe kunnen professionals hen een helpende hand bieden? Henk-Willem Laan, directeur van de stichting,
geeft tips.
Lees verder ->
Zorg+Welzijn Award 2021: ‘Eenzaamheid doorbreken, begint bij jezelf’ (Zorg+Welzijn)
Sociaal werker Eva Geelen is één van de drie genomineerden voor de Z+W Award 2021. Ze is initiatiefnemer van
de online training ‘Meer contact’, die mensen helpt om hun eenzaamheid te verkleinen. ‘De oplossing zit in jezelf.’
Lees verder ->
Aanpak van jeugdzorg en eenzaamheid (Zorg+Welzijn)
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Wat zeggen de verschillende partijen in hun programma’s over
het sociaal domein? In een tweeluik zocht Zorg+Welzijn het voor je uit. In dit tweede deel lees je hoe de partijen
jeugdzorg en eenzaamheid willen aanpakken.
Lees verder ->
Hulp bij rouw en eenzaamheid kun je leren (Zorg+Welzijn)
De coronapandemie heeft voor veel mensen een groot effect op stress, eenzaamheid en op hoe het verlies van
een dierbare in het leven ingrijpt. Er zijn veel mensen die willen helpen, maar hoe? Humanitas heeft drie online
trainingen ontwikkeld voor mensen die willen omzien naar hun naaste.
Lees verder ->
Eenzaamheid omarmd door het grote publiek (Rijksoverheid.nl)
Het ministerie van VWS ontving op 3 maart samen met reclamebureau Open Now de Zilveren Loeki 2020 voor de
reclame ‘buurttuin’. De reclame laat in twee scenario’s zien wat de impact kan zijn als je iets kleins voor iemand
doet, en de impact als je dat niet doet.
Lees verder ->

