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Doelen
• Commitment om gezamenlijk in
actie te komen om
eenzaamheid in Enschede aan
te pakken.
• Samen richting en kaders
bepalen en bouwstenen
identificeren.
• Vormen van actiecoalities voor
het vervolg.

Agenda
Welkom
door Jaap Hulshof (manager
corporate sponsoring & corporate
events) van Koninklijke Grolsch
Aanleiding en doel
door Niels van den Berg
(wethouder Zorg & Welzijn), Elo
Gramsbergen (bestuurder
Liberein) en André Kok
(bestuurder Manna)
Kennismaking: wie ben je en
wat is eenzaamheid voor jou?
Verkenning van het vraagstuk
met Willie Oldengarm, adviseur
Eén tegen Eenzaamheid
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Leren van wat er werkt en
wensen voor de toekomst
Bouwstenen, actiecoalities en
vervolgstappen
Afsluiting
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Samen tegen eenzaamheid
Op donderdag 4 juli kwamen bijna 50 mensen bijeen in de Grolsch
Brouwerij voor de startbijeenkomst Eenzaamheid in Enschede. Een diverse
groep belanghebbenden, met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers,
professionals uit zorg en welzijn, ouderenorganisaties, bestuurders,
ambtenaren en (sociaal) ondernemers. Doel: gezamenlijk in actie komen om
eenzaamheid in Enschede aan te pakken en eerste actiecoalities vormen. De
bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Enschede en
zorgorganisaties Manna en Liberein.

De vraag die centraal stond:

“Hoe ondersteunen wij inwoners van
Enschede op te staan uit eenzaamheid,
te beginnen met ouderen?”
Deze eerste bijeenkomst over eenzaamheid werd geopend door de gastheer
op locatie, Jaap Hulshof van Koninklijke Grolsch: “Eenzaamheid is vaak
onzichtbaar.” Hij vindt het dan ook belangrijk als samenleving om
eenzaamheid met elkaar aan te pakken en verwelkomt deze bijeenkomst
van harte.
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Eenzaamheid in
Enschede
Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid hoort bij het leven en is van alle
leeftijden. Het is subjectief, men is vaak niet
tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van de
relaties.
Eenzaamheid in cijfers (bron: GGD)
• Bijna 58.000 volwassenen en ouderen in
Enschede zijn matig tot zeer ernstig eenzaam.
• 46% Enschedese inwoners zijn eenzaam.
• Jong en oud:
• Ouderen 46% (>65 jaar)
• Volwassenen 46% (19-65 jaar)
• In Twente staat Enschede op de 2de plek,
na Hengelo (47%) & voor Almelo (44%).

De initiatiefnemers: aanleiding en doel

• Boven het landelijk gemiddelde (44%).

De drie initiatiefnemers schetsten de context. Volgens wethouder Niels van
den Berg is eenzaamheid op de politieke agenda gezet omdat bijna de helft
van de Enschedese inwoners regelmatig kampt met gevoelens van
eenzaamheid. “Een fors aantal, ook in vergelijking met de rest van het land.

Wie is het vaakst eenzaam?
Gescheiden mensen

58%

Niet-westerse migranten

60%

Weduwen/weduwnaars

58%

Laagopgeleiden

57%

Mensen met een beperking

62%

Met gezondsheidsproblemen

60%

Oorzaken
• Persoonlijk (beperking, karakter)
• Verandering sociaal netwerk (studeren,

scheiding, overlijden)
• Taboe (not done om erover te praten)

Soorten en aanpak
•

Emotioneel - rouwverwerking, praten,
lotgenoten

•

Sociaal - vergroot netwerk en variatie, sociaal
konvooi op orde hebben

•

Existentieel - er toe doen, wederkerigheid

(Bron: Ministerie VWS, Movisie, GGD)
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De politieke aandacht is daarom erg belangrijk en een ingrediënt om met
partijen in het veld dit vraagstuk aan te pakken.”
Elo Gramsbergen van Liberein vult aan: “We willen graag een beweging
waarbij iedereen betrokken is op gang brengen, zodat eenzaamheid in
Enschede in beeld is en verminderd kan worden.”
André Kok van Manna vertelt dat de urgentie hoog is en dat lokaal al veel
wordt gedaan. “De kracht van een stad als Enschede is dat we de schouders
eronder kunnen zetten zoals we eerder hebben laten zien, bijvoorbeeld bij
de wederopbouw van Roombeek na de vuurwerkramp. Juist voor
eenzaamheid moeten we de losse initiatieven verbinden zodat er een
beweging op gang komt.”

Beelden van
eenzaamheid
Wat is eenzaamheid
voor jou?
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Verkenning van
het vraagstuk
Willie Oldengarm, adviseur Eén tegen Eenzaamheid van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft
een droom om “in elke gemeente een beweging op gang
te brengen met kennis over wat werkt om met elkaar
eraan te werken”. Oldengarm heeft een aanpak
ontwikkeld, een signaleringskaart. “Maar we moeten nog
veel meer doen dan dat”, zei ze. Het gevoel van
eenzaamheid is vaak ook subjectief, dat betekent dat
mensen ook zelf eigen oplossingen moeten vinden, eigen
regie moeten nemen en hun sociale netwerk moeten
versterken.

Landelijk actieprogramma
Er is al veel kennis beschikbaar en een landelijk
actieprogramma met vijf pijlers voor de lokale aanpak.

Samen met Oldengarm hebben we gekeken naar
eenzaamheid vanuit wetenschappelijk oogpunt.
Eenzaamheid is niet alleen iets van ouderen. Er is nog
niet zoveel onderzoek onder jongeren gedaan; maar
eenzaamheid is onder hen misschien wel net zo hoog.
Met de vergrijzing in zicht is het een aandachtspunt om
eenzaamheid van ouderen op te pakken. In deze eerste
startbijeenkomst is de focus dan ook op ouderen gelegd,
maar dit zal verbreed worden naar alle doelgroepen.
Eenzaamheid heeft verschillende vormen en oorzaken,
waardoor de aanpak kan en moet verschillen. Voor
gemeenten is preventie cruciaal. Signaleer eenzaamheid
zodat het bespreekbaar gemaakt kan worden en de juiste
interventies ontwikkeld kunnen worden.
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5 Lokale pijlers:
1.

Bestuurlijk commitment

2.

Creëer een sterk netwerk

3.

Betrek mensen, eenzamen zelf

4.

Werk aan duurzame aanpakken

5.

Monitoring en evaluatie.

Meer info op: eentegeneenzaamheid.nl
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Wensen voor de
toekomst

Leren van wat werkt

Via een ‘gesprek op voeten’ werd
verkend waar de aanwezigen de
komende jaren op in willen zetten
rondom eenzaamheid.

succesverhalen gedeeld over hoe eenzaamheid is aangepakt in het verleden.

Door middel van waarderend onderzoek werden persoonlijke
Wat doen we al? Waar ben je trots op? En wat werkt?

Wat vinden we belangrijk om nu aan
te pakken?

“Ontmoetingen faciliteren.”
“Als ouderenadviseur zichtbaar zijn
in elke wijk en senioren verbinden.”
“Zorgen dat de inlooppunten
geprofessionaliseerd zijn.”
“Wij kunnen ieder morgen een
persoon uit onze eigen omgeving
betrekken die eenzaam is.”
“Training en onderwijs, zodat we niet
alleen signaleren maar anderen ook
een steentje bij kunnen dragen.”
“Leren van ervaringen elders in het
land.”

Kernfactoren van succes:
Mens tot mens

oorzaken.
Preventie

Signalering is belangrijk, evenals de vervolgstappen.
Pro-actief handelen wanneer een situatie zich voordoet
om (verdere) eenzaamheid te voorkomen.

Infrastructuur

Zowel een fysieke als digitale omgeving die toegankelijk
zijn. Digitale communicatie fora zijn ondersteunend in
het verbinden en faciliteren van contacten.

Dichtbij

Nabijheid, persoonlijke aandacht en kleine initiatieven
werken. De kleine dingen kunnen helpen om achter de

“Het taboe moet eraf.”
“Niet over maar met mensen praten.”

Heb lef en durf te vragen. Geef tijd en ruimte aan het
individu en wees nieuwsgierig naar onderliggende

voordeur te komen, zoals een goede buur zijn.
Actie & volhouden Het helpt om iets verder te gaan en aan te dringen om
mensen de drempel over te helpen. Activeren en soms

“Organisatorisch verbinden van alle
partijen.”

een spiegel voorhouden kunnen behulpzaam zijn om
mensen een weg te wijzen hoe ze zelf verandering
kunnen aanbrengen.
Verbinden

Gevoel van eenzaamheid doorbreken door zelf
verbinding te zoeken. Bewustzijn in de omgeving
vergroten. Met deelgenoten in contact komen en
mensen koppelen.

Fondsenwerving

Financiën inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld met
zorgverzekeraars afspraken maken en gezamenlijk
optrekken om slim te verbinden.

4

Startbijeenkomst Eenzaamheid Enschede

4 juli 2019

Actiecoalities
Na de verkenning van de wensen voor de toekomst werden diverse coalities gevormd. Zij gaan de komende maanden
eerste stappen zetten.

KERNTEAM ‘VERBINDING’

‘VERBREDING van de INCLUSIEVE WIJK’

Een kernteam dat de regie voert. Daaronder binnen
deze actiecoalitie subgroepen op thema’s, zoals
bewustwording, signaleren, verbinding maken, actie en
duurzaamheid.

Deze coalitie wil best practices kennen en inzetten en
het initiatief van een inclusieve wijk in de buurt de
Posten verbreden naar welzijn en eenzaamheid. Een
eerste doel is om een overzicht van succesvolle
initiatieven en hiaten te benoemen, evenals migranten-

Kernvragen: wie doet wat en hoe verbinden we?

bewoners te bereiken door krachten en expertise van
verschillende branches te benutten.

• Trekkers: Liberein, Manna, gemeente Enschede
(organisatoren startbijeenkomst)
• Overige leden actiecoalitie: Willie Oldengarm
(Ministerie van VWS), Stichting
Seniorenplatform Enschede (Jan Lubberding),
Stichting 55+ Enschede (Bert de Haas, Eddy
Koenderink), Alifa (Liselot Reversma), Stichting
Present (Leonie Verloop)
• Vertegenwoordigers per sector vragen om aan te
sluiten.

buurtbewoners om eenzaamheid te bestrijden.
• Trekker: De Posten (Ank Braspenning)
• Overige leden actiecoalitie: Present Media (Arno
Naafs), Humanitas (Marloes Brinkerink), Alifa
(Sevilay Luiken-Dalli)

‘WIJKVERPLEGING’

• Eerste stap: Verbreden (van nieuwe werkwijze)

Om zo vroeg mogelijk eenzaamheid te voorkomen heeft
deze coalitie als doel zingeving en de kwaliteit van het
leven te verbeteren, maar ook om kosten te besparen.
Dit willen zij doen door alle instanties die zich
bezighouden met ouderen met elkaar te verbinden en de

• Trekker: Livio (Linsey ten Have)

praktische werkwijze 'mijn welbevinden’ in te zetten.
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• Eerste stap: Tijdens de Burendag (deze zomer) de
visie van een inclusieve wijk delen en pitchen wat
er al is neergezet in de wijk door professionals en

• Overige leden actiecoalitie: Saxion (Dorine
Koopman-van den Berg), Alifa (Sevilay LuikenDalli), Menzis
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PREVENTIE ‘LANGER THUIS’

‘TRAINING EN KENNIS’

Voorkomen is beter dan genezen. Deze coalitie heeft als
doel ouderen langer thuis te laten wonen, zonder dat
eenzaamheid een kwestie wordt.

Medewerkers zien veel maar zijn niet altijd competent
genoeg om stappen te ondernemen. Deze coalitie wil
inzetten op training van o.a. wijkverpleging,

Doelgroep: senioren die zelfstandig en gelukkig thuis
oud willen worden. Dit kan bijvoorbeeld door ouderen
elkaar te laten helpen in de eigen buurt door middel van
een online platform en vrijwillige/commerciële diensten.

huishoudelijke hulp en multihulp, vervolgacties mogelijk
maken en kennis delen.
• Trekkers: Manna (Wouter Bont en Margreet
Wiebols-Hiemstra), Livio (Dineke van der Wal),
Liberein (Silke Heerts), Beter Thuis Wonen/

• Eerste stap: In gesprek gaan, het netwerk

Multihulp (Hendrika Brunink)

uitbreiden en een koppeling maken met het
bedrijfsleven en andere instanties.
• Trekker: Bram Tilmanns (PostNL)

‘SYSTEMATISCHE INNOVATIE’
Uitrol van systematische innovatie in samenwerking met
de gemeente Enschede, Manna, Liberein, De Posten en

‘DIGITALE STAMTAFEL’
Een digitale ontmoetingsplek (platform) voor bewoners
en verwanten om contact met elkaar te hebben. Het
doel van de ‘stamtafel’: kwetsbare mensen uit hun
isolement halen door hen digitaal te verbinden met hun
verwanten, zorgverleners en sociale omgeving.

andere partijen. Er is een landelijk netwerk van
zorginstellingen ingericht dat uitgerold kan worden, om
te beginnen in Enschede. Daarnaast kijkt deze coalitie
hoe landelijke initiatieven en ervaringen verbonden
kunnen worden met Enschede.
• Trekker: Stichting Lucrum (Andries Melchers)

• Trekker: iZorgd (Ronald Helder en Jaap Bouma)

SLUIT AAN!
Kon u niet aanwezig zijn en wilt u toch aansluiten bij een actiecoalitie? Heel graag!
Neem contact op met ons via #SamenEen@enschede.nl en wij brengen u in contact.
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Wat neem jij mee van vandaag?

• In kaart brengen wat er al is en richten op

migranten.
• Klankbordgroep organiseren met eenzame mensen

om met elkaar te praten.

Closing circle
André Kok sloot de dag af en overhandigde iedereen
symbolisch een “(zoet)stokje" om door te geven aan andere
betrokkenen en hen ook aan te laten haken.

Wordt vervolgd!
Deze startbijeenkomst wordt vervolgd op:
• Vrijdag 13 september

Voortgangsmeeting actiecoalities

Colofon
#SamenEen Enschede is een initiatief van
Manna, Liberein en de gemeente Enschede.

• Woensdag 2 oktober

Vervolgbijeenkomst #SamenEen Enschede in de
landelijke Week tegen Eenzaamheid
(1 t/m 8 oktober 2019)
Informatie over beide bijeenkomsten volgt.
Vragen?
Neem contact op met Anita Kolhoop-van den Burg
van de gemeente Enschede.
E: a.kolhoop-vandenburg@enschede.nl
M: 06-28753381
Wilt u de foto’s van de startbijeenkomst bekijken?
Bezoek dan de volgende Facebook pagina:
Enschedese Uitdaging
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Facilitatie & verslag: Petra de Boer, Hanne Verhoeven
en Marjolein Kok van Perspectivity.

