
 

 
 

 

 

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. Eenzaamheid 
 

Eén tegen eenzaamheid’ 

Voor activiteiten stelt ‘één tegen eenzaamheid’ jaarlijks een (gratis) ‘Kom erbij-pakket’ met aankledings- en 

informatiemiddelen beschikbaar. Je kunt deze kosteloos bestellen. De producten zijn in een herkenbare 

Week tegen Eenzaamheid-stijl. Je bepaalt zelf hoeveel materialen je nodig hebt. Het Kom erbij-pakket 

bestaat uit: 

 

• Placemats 

• Uitnodigingskaartjes ‘Ik nodig je uit’ 

• Afspraakkaartjes ‘Tot ziens’ 

• Posters Week tegen Eenzaamheid 

• Verhalenposters over eenzaamheid 

• VloerstickersGesprekskaartjes 

• Textielbadges 

 

 

Cliënten helpen bij eenzaamheid? Deze richtlijn helpt je op weg (Zorg+Welzijn) 

Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem. Dat maakt het soms 

lastig voor hulpverleners de juiste hulp te bieden. In opdracht van beroepsvereniging V&VN werd daarom 

een richtlijn voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld, boordevol tips en adviezen over 

eenzaamheidsproblematiek onder ouderen. 

Lees verder -> 

 

Aan de slag met handreiking eenzaamheidsinterventies (Sociaalweb) 

Veel organisaties zetten zich vol betrokkenheid en passie in voor de aanpak van eenzaamheid. Helaas zijn 

de activiteiten en interventies die zij ontwikkelen niet altijd succesvol in de aanpak van eenzaamheid of 

zouden deze meer succesvol kunnen zijn. 

Lees verder -> 

 

Netwerken tegen eenzaamheid (Divosa) 

In de Utrechtse Vogelenbuurt komt veel samen. Net ten noorden van de singel wonen volgens 

supermarktmanager Willem van Staveren ‘studenten, jonge knokkers, succesvolle tweeverdieners en 

mensen die het niet breed hebben’ zij aan zij op amper een vierkante kilometer. Van Staveren kent veel 

klanten persoonlijk en drinkt graag een kopje koffie met ze. 

Lees verder -> 

 

‘Ouderen met sociale contacten kunnen alsnog eenzaam zijn’ (Zorg+Welzijn) 

Er is steeds meer aandacht voor mentale zorg voor ouderen, ziet Didi Rhebergen, voorzitter van de afdeling 

Ouderenpsychiatrie van de NVvP. Eenzaamheid is door de pandemie op de kaart gezet. ‘Nu moeten we 
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doorpakken.’ 

Lees verder -> 

 
 

https://www.zorgwelzijn.nl/ouderen-met-sociale-contacten-kunnen-alsnog-eenzaam-zijn/

