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 Verslag vervolgbijeenkomst 
  Eenzaamheid                             2 oktober 2019 

 

 

 

Samen tegen eenzaamheid 
 
Op woensdag 2 oktober kwamen ongeveer 120 mensen bijeen op de 
Universiteit Twente voor de vervolgbijeenkomst ‘Eenzaamheid in 
Enschede’. Een diverse groep belanghebbenden, ervaringsdeskundigen, 
vrijwilligers, professionals uit zorg en welzijn, ouderenorganisaties, 
bestuurders, ambtenaren en (sociaal) ondernemers. Verbinding maken 
met organisaties die betrokken zijn bij dit doel: gezamenlijk in actie 
komen om eenzaamheid in Enschede aan te pakken en actiecoalities die 
na de eerste bijeenkomst zijn gevormd verder te verbreden. De 
bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van zorgorganisaties Manna 
en Liberein en van de gemeente Enschede. De vraag die centraal stond: 

 

“Hoe ondersteunen wij inwoners van Enschede  
op te staan uit eenzaamheid?” 

 
De bijeenkomst over eenzaamheid werd geopend met een  
opvoering van het toepasselijke nummer: Heartbreak Hotel van Elvis 
Presley, dat gepassioneerd werd uitgevoerd door Wouter Muller.  
 

Doelen 
• Commitment creëren om gezamenlijk 

in actie te komen om eenzaamheid in 
Enschede aan te pakken 

• Samen richting en kaders 
bepalen en bouwstenen 
identificeren 

• Vormen en uitbreiden van 
actiecoalities voor het vervolg 

 
 
Agenda 
Welkom 
Door dagvoorzitter Wendy de Wit 

Forumgesprek 
Met Elo Gramsbergen (Liberein), André 
Kok (Manna) en Jurgen van Houdt 
(gemeente Enschede) 

De Grote Enschedese Eenzaamheidsquiz  
Presentatie door Elly Gezellie 

Cijfers en feiten over eenzaamheid 
Willie Oldengarm, adviseur Eén tegen 
Eenzaamheid bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Over Samen1Enschede 
Kwartiermakers Monique Beernink en 
Emiel ten Voorde 

Aan het werk!  
Presentaties van de vier actiecoalities 

Netwerklunch  
Verbinden en verbreden  

Middagprogramma workshops   
Keuze uit vier workshops: Ministerie van 
VWS, Humanitas Twente, University of 
Twente, Manna en Liberein 

SAMEN
Enschede1
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Forumgesprek  
Onder leiding van dagvoorzitter Wendy de Wit gingen André Kok 
(bestuurder Manna), Elo Gramsbergen (bestuurder Liberein) en de 
Enschedese wethouder Jurgen van Houdt met elkaar in gesprek. 
Wethouder Niels van den Berg was helaas verhinderd. Elementair in dit 
gesprek was het feit dat eenzaamheid niet als een project beschouwd 
moet worden, maar als een urgent probleem dat structureel aandacht, 
gezamenlijke inzet en bijval van veel organisaties vereist. Hier wordt een 
beweging op gang gebracht die voor langere tijd gevoed en ondersteund 
zou moeten worden om de slagingskans om eenzaamheid te bestrijden te 
vergroten. “Eenzaamheid is een thema dat nog steeds in de taboesfeer 
zit, alhoewel het de laatste tijd wel zichtbaarder en beter bespreekbaar 
wordt gemaakt”, aldus Kok. Elo Gramsbergen: “eenzaamheid is een 
diepgeworteld probleem in onze samenleving. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat eenzaamheid ziekmakend is. En dat besef dringt steeds 
verder door. Daarom moeten we samen opstaan tegen eenzaamheid”.  

 “We moeten de ambitie hebben om eenzaamheid 
terug te dringen naar een  

percentage van 25% in 2025”  

 

Jurgen van Houdt benoemde dat we in een samenleving “samen” leven 
en idealiter ziet men naar elkaar om. Het zou mooi zijn om dat op grote 
schaal te kunnen bewerkstelligen, zodat mensen zich minder snel 
eenzaam gaan voelen. 
 

 

 

 

 

 

 

  
  Cijfers en feiten 

Wat is eenzaamheid? 
 

Het subjectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde 
sociale relaties. (Theo van Tilburg, Jenny de Jong 
Gierveld, 2007) 
 

Verschillende soorten eenzaamheid  
 

- Emotionele eenzaamheid: de kwaliteit van de 
  gerealiseerde relaties blijft achter bij de wensen 
- Sociale eenzaamheid: het aantal betekenisvolle 
  contacten dat iemand heeft is minder dan gewenst 
- Existentiële eenzaamheid: mensen vinden geen 
  antwoord op ‘zijnsvragen en zijnskwesties’. Zij 
  hebben, naar eigen idee, een onvoldoende zinvol 
  leven.  

 Eenzaamheid in cijfers (bron: GGD) 

• Bijna 58.000 volwassenen en ouderen in 
Enschede zijn matig tot zeer ernstig eenzaam 

• 46% Enschedese inwoners voelen zich eenzaam  

• Dit ligt 2% boven het landelijk gemiddelde 

• Jong en oud: 
 

-  Ouderen 46% (> 65 jaar) 
 

- Volwassenen 46% (19-65 jaar) 
 

- In Twente staat Enschede op de 2de plek,  
  na Hengelo (47%) en voor Almelo (44%) 
 

- Boven het landelijk gemiddelde (44%) 
 
    Wie zijn het vaakst eenzaam?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorzaken 

• Persoonlijk (beperking, karakter) 

• Verandering sociaal netwerk (studeren, 
scheiding, overlijden) 

• Taboe (not done om erover te praten) 

 
     (Bron: CBS via volksgezondheidenzorgzz.info)

     Gescheiden mensen 58% 

     Niet-westerse migranten 60% 
 

     Weduwen/weduwnaars 58% 

     Laagopgeleiden 57% 

     Mensen met een beperking 62% 

     Met gezondheidsproblemen 60% 

Vervolgbijeenkomst Eenzaamheid Enschede 2 oktober 2019 
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Landelijk actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid 

 
Willie Oldengarm, adviseur van VWS voor het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid: “we moeten meer met 
elkaar praten over eenzaamheid”. Of zoals de Minister of Loneliness in Groot-Brittannië Tracey Crouch zegt, “we moeten 
af van het stigma over eenzaamheid”. Mantelzorgers, analfabeten en mensen die in armoede leven zijn ook vaak 
eenzaam. Zo vertelde Willie o.a. dat preventie een heel belangrijke factor is om eenzaamheid te voorkomen, bijvoorbeeld 
“zorg voordat je uit de arbeidsmarkt stapt, voor een divers netwerk”. Maak keuzes op welke onderdeel je als organisatie 
inzet: preventie, signaleren, bespreken of op interventies.  
 

Enkele succesvolle voorbeelden in het land: project ‘Luisterend Oor’ op 
een begraafplaats in Kampen, Lief- en Leedstraten in Rotterdam (al 600), 
de landelijke Luisterlijn (voorheen Sensoor), de Kletskassa van Jumbo 
Supermarkten. Wat werkt nog meer om eenzaamheid te voorkomen, 
volgens Willie o.a. werken aan een negatief zelfbeeld, proberen langdurige 
relaties aan te gaan, iets gaan leren (zorgt voor verbinding) en begin op 
tijd met het samenstellen van je eigen netwerk en niet pas op latere 
leeftijd. 
 
 Willie Oldengarm, ministerie VWS 

 

Eenzame jongeren 
 
Eline Huttenhuis en Marloes Brinkerink zijn coördinatoren van 
het project Match en Tandem van Humanitas Twente. Dit zijn 
projecten waar ze eenzame jongeren tijdelijke ondersteuning 
bieden op weg naar zelfredzaamheid. Dit doen zij door maatjes 
te koppelen aan mensen die zich eenzaam voelen. In het 
project wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende 
doelgroepen. Veel mensen denken dat eenzaamheid 
voornamelijk iets is dat hoort bij ouderen, maar ook jongeren 
hebben veel last van eenzaamheid. Dit bleek ook toen een 
jongere ‘Nadi van de Watering’ ‘viral’ ging met de 
#eenzamejongeren op social media. 
 
Eenzame Twentse jongeren kruipen via social media steeds meer uit hun schulp. Jongeren die zich eenzaam voelen halen 
zo zelf het taboe eraf. Humanitas Match ziet deze tendens al langer. Zij zoeken een maatje voor een jongere en hebben 
een aanpak die werkt; 60% van de jongeren die zij helpen is minder eenzaam. 
 
Er werd een succesverhaal geschetst van een 16-jarige jongen. Belangrijke aspecten bij hun aanpak: er zijn voor een 
ander, gelijkwaardigheid in de relatie, oprechte interesse tonen, doelen stellen, meer zelfvertrouwen zien te kweken, hun 
eigen kwaliteiten meer in beeld zien te krijgen, leren om contacten te onderhouden. Hun boodschap voor de vrijwilliger: 
‘wees mens voor een ander’. 
 

“Eenzaamheid oplossen kan niemand, maar er is maar één iemand nodig om de 
eenzaamheid van een ander te doorbreken.”  
Hugo de Jonge, minister van VWS 
 
“Mijn coach heeft mij enorm gestimuleerd, nu voel ik mij fitter, hoor ik ergens bij en 
heb ik sociale vaardigheden geleerd!”  
Jongere bij Match, 21 jaar 
 

Eline Huttenhuis, Humanitas Twente 
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Feiten en cijfers Humanitas Match  
Match ondersteunt jaarlijks in Twente ± 200 jongeren, waarvan ± 90 in de gemeente Enschede 

 
• 93 % van de 29 ondervraagde jongeren die bij Match hebben gezeten voelt zich minder alleen 
• 73 % heeft meer vertrouwen in andere mensen 
• 60 % kan vaker terecht bij familie, vrienden of buren voor hulp en advies 
• 93 % legt makkelijker contact met andere mensen 
• 100% voelt zich fijner als voorheen 
• 100% zou Match aanraden bij familie of vrienden in een gelijke situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publieksactie aftrap Week tegen Eenzaamheid 
 
Eén van de activiteiten die op dinsdag 1 oktober, de eerste 
dag van de Week tegen Eenzaamheid, is uitgezet om 
eenzaamheid tegen te gaan is een gezamenlijke 
‘Koekenactie’ van Manna en Liberein. Voor het stadhuis, op 
de markt en in de binnenstad werden leuke zakjes met 
heerlijke gevulde koeken (gesponsord door Jumbo) 
uitgedeeld aan voorbijgangers om hen uit te dagen om eens 
een keer een kopje koffie/thee met iemand te drinken die 
zich wel eens eenzaam voelt.  

 
Zo zijn er veel bijzondere en aangrijpende verhalen 
opgehaald van mensen die zich eenzaam voelen en die heel 
graag in contact zouden willen komen met andere mensen 
om hun leven meer kleur en invulling te geven. Zo is ook het 
contact ontstaan met Suzanne Egging, een jonge vrouw met 
een chronische ziekte en in een rolstoel en door haar 
beperkingen ook vaak eenzaam. Ze was bereid om haar 
persoonlijke en indringende verhaal tijdens de bijeenkomst 
te delen met het publiek en naderhand met de media. De 
succesvolle actie is volop belicht in de media. 
 
Tubantia 
RTV Oost 

Suzanne Egging, ervaringsdeskundige 
 

https://www.tubantia.nl/enschede/gevulde-koeken-tegen-de-eenzaamheid-in-enschede~acd4ad6e/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/319244/Koeken-en-soep-als-recept-ingezet-tegen-eenzaamheid-in-Enschede
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 Actiecoalities 
 
Na de verkenning van de wensen voor de toekomst zijn diverse coalities gevormd. Zij hebben de eerste stappen 
richting actie al gezet.  
 

 

 
 
 

  

Actiecoalitie Verbreding Inclusieve Wijk 
 
Trekker: Ank Braspenning, beleidsadviseur zorg & innovatie 
de Posten 
Aanleiding: 
- Visie op de ideale inclusieve wijk 'Onze buurt- de 
  Posten’ 
- ‘Begripvol samenleven’ is één van de hoofdpijlers 
- Vooral op het onderwerp 'ontmoeting' past het initiatief 
Samen1Enschede prima 
Doel: best practices kennen en inzetten in inclusieve wijk de 
Posten  
Doelgroep: 4600 bewoners van de Posten 
Partners: Humanitas Twente, Alifa, Present Media 
Acties: 
- Positie 'Samen1Enschede' in visie inclusieve wijk de  
  Posten bepaald 
- Succesvolle en wetenschappelijk onderbouwde  
  interventies en activiteiten eenzaamheidsbestrijding in  
  kaart gebracht (best practices) 
- Ontmoetingstafels 
Wensen en behoeftes: 
- Selecteren enkele interventies en inzetten in de inclusieve 
  wijk 
- Mogelijke integratie-activiteiten andere actiecoalities 

 

 

Reacties uit de zaal (Verbreding Inclusieve 
Wijk)  

 
Petra Schaap (Scauting) wil graag aansluiten. Sinds kort 

contract met gemeente Enschede om mensen met autisme 
en normale tot hoog begaafdheid te kunnen begeleiden. Ze 
hebben o.a. ‘ontmoetingstafels’ opgezet.  

Margo Koopman (ROC Twente) Nieuw WijkLeerbedrijf 
opgezet in Hengelo, Helpende Handen (ism Manna, SWB, 
gemeente Hengelo, Calibris, ROC en CarintReggeland). 
MBO-stagiaires niveau 1 en 2 (BOL en BBL) leveren 
ondersteuning bij hulp- en zorgvragen in de wijk. Misschien 
dat dit idee ook in Enschede opgezet kan worden.  

Astrid Doeschot (Mediant) wil zich graag aansluiten. Heeft 
maatjesproject Hoor ‘ns in Enschede Zuid opgezet.   

Suzanne Egging (Ervaringsdeskundige) ervaart ook 
gevoelens van eenzaamheid, o.a. door haar handicap, 
doordat ze lichamelijk minder belastbaar is en er weinig 
aandacht is en activiteiten zijn voor 30-40 jarigen. Ze geeft 
aan dat er nog te vaak óver ipv mét de doelgroep gesproken 
wordt. Ze pleit voor meer aandacht en betrokkenheid van 
mensen met een lichamelijke en/of een geestelijke beperking 
bij deze problematiek. 

Annelies Futselaar (Gemeenteraadslid SP) geeft aan dat een 
aantal jaren geleden de ’Tafel van Marcelis’ is opgezet (door 
wijlen Willem Marcelis, directeur vd Posten). De Inclusieve 
Wijk lijkt hier volgens haar op, er zou geen dubbel werk 
moeten worden gedaan. 

 

Reacties uit de zaal (Training & Instructie) 
 

Ruud Hoemakers (Seniorenplatform) oudere vrijwilligers 
zouden ook ingezet kunnen worden voor activiteiten van deze 
actiecoalitie.  
Lily Hartmans (M-Pact) samenwerking met Alifa ook m.b.t. 
vrijwilligers. Hier kunnen we als actiecoalitie gebruik van 
maken.  
Astrid Doeschot (Mediant). Zij bieden hun vrijwilligers 
bewust geen training aan op dit gebied, maar willen juist de 
persoonlijkheid van een vrijwilliger meer benutten met als 
credo ‘doe gewoon zoals je bent’. Net alsof je op bezoek 
gaat bij een buurman of buurvrouw. Het contact moet niet 
gekunsteld zijn maar ‘echt en oprecht’, zoals je bent als 
mens. 

 

Actiecoalitie Training & Instructie 
 
Trekker: Wouter Bont, Programmamanager Identiteit en 
Eenzaamheid bij Manna 
Aanleiding: behoefte om naast zorg meer aan welbevinden 
van cliënten te werken 
Doel: medewerkers trainen, zodat zij een positieve bijdrage 
gaan leveren aan het welbevinden van de cliënten 
Doelgroep: medewerkers partnerorganisaties 
Partners: Manna, Liberein, Ons Huis, Beter Thuis 
Wonen/Multihulp, Livio, Saxion 
Acties: Training opzetten en uitvoeren 
Wensen en behoeftes:  
- Aansluiten GGZ  
- Aansluiten ROC 
- Financiën  
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Actiecoalitie Sociaal E-Health 

 
Trekker: Andries Melchers, directeur stichting Lucrum 
Aanleiding: willekeurige netwerken i.o. digitaal te verbinden 
en van daaruit e-health te ontsluiten. Vanuit dit netwerk 
fysieke verbindingen leggen ter preventie van bijvoorbeeld 
eenzaamheid 
Doel: transformatie zorg/maatschappij van curatief naar 
preventie, door community building 
Doelgroep: iedereen: burgers, jong en oud, extra en 
intramuraal 
Partners: Andries Melchers: stichting Lucrum, Ronald 
Helder: Digitale Stamtafel, Erik Wijnhof: Ledenvereniging 
Espria, Hermie Hermes: Roessingh RRD, Liesbeth 
Gaasbeek: Gouden dagen, Erik Gerritsen: Secretaris 
generaal ministerie van VWS, Theo van Tilburg: Hoogleraar 
VU/MC, Ellen Oosterkamp: Werkplaats Sociaal Domein 
Twente 

       Acties: 
• Digitaal verbinden van communities en aanwezige 

zorg- & welzijnsorganisaties en van daaruit fysieke 
verbindingen stimuleren, vormgeven en daarmee 
preventief eenzaamheid bestrijden 

 
 

Reacties uit de zaal (Sociaal E-Health) 
 

• TZA loopt al erg goed als project.   
• Vanuit de zaal kwamen vooral suggesties en kritische 

vragen/opmerkingen rondom digitalisering. (bv. doelgroep 
digibeten)   

• Verder geen directe aanmeldingen voor deze actie coalitie 
vanuit de zaal, misschien nog tijdens de lunch? 
 
 

 

 
Actiecoalitie Verbinding Ouderen 
 

Trekker: Liselot Reversma, directeur Alifa 
Doel: verbinden en in kaart brengen van lopende initiatieven 
Doelgroep: focus op ouderen 
Partners: Manna, Liberein, gemeente Enschede, Alifa,  
St. 55+, Seniorenplatform, Present, Saxion, Loadstar, VWS 
Wensen en behoeftes: Wie wil er aansluiten? 

 
Reacties uit de zaal (Verbinding Ouderen) 
 

    Jacintha Blom, cultuurcoach wil graag helpen om dit thema 
    ook in de culturele sector onder de aandacht te brengen. Dat 
    geldt ook voor de sportsector, dat zou via Sportaal kunnen 
    lopen. Zij hebben goed zicht op alle bestaande verenigingen 
    en kunnen hierbij ondersteunen.  
     

Overige algemene actiepunten: 
 

• Doelgroepen migranten en mantelzorgers toevoegen 

• Enschedese Verbinding - verzamelpunt / klankbordgroep ervaringsdeskundigen organiseren om met eenzame mensen in 
gesprek te gaan 

• VBG de Schuilplaats, starten van een huiskamerproject in Wesselerbrink 

• Vishwas Gadgil biedt zich aan als mentor voor studenten uit Zuid-Oost Azië bij problemen rondom eenzaamheid 
 

Vervolgbijeenkomst Eenzaamheid Enschede      2 oktober 2019 
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Vervolg overige algemene actiepunten: 
 

• Mediant, mevrouw ten Thije, hoe zouden we de mensen kunnen bereiken, die leven in armoede en die niet beschikken 
over telefoon, computer of tablet? 

• Scauting, Berthe Schaap wil een workshop en/of een inloopmiddag/-avond organiseren over autisme en eenzaamheid 
• Leger des Heils – Sport Samen in beweging, sportcoördinator Maarten Oude Lansink, wil graag aanhaken bij andere 

sportactiviteiten in het kader van eenzaamheid 
 

 
 
              Dorine Koopman (WijkLink) + Ellen Oosterkamp 
              Werkplaats Sociaal Domein Twente 
 
Aansluiting Actiecoalitie Verbinding Ouderen: 

 
• PKE Ontmoetingskerk Enschede – de heer / mevr. A.J. Samson 
• Scauting, Rianne Hakkers 
• Enschedese Verbinding, Jan Kuijper 
• Werkplaats Sociaal Domein Twente, Ellen Oosterkamp 
• M-Pact, L. Hartmans 
• Jong Ondernemen + KBO – PCOB, Ruud Hoemakers 

 

Aansluiting Actiecoalitie Sociaal E-Health: 

• Alifa Welzijn Ouderen, Theo Jongman met project Senior Whizzkids	
• SMD, Renate Bouwman, aansluiting vinden bij online hulp	
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Manna - Wouter Bont / Liberein - Silke Heerts 
Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken  
 
Manna en Liberein hebben veel contact met eenzame ouderen, 
schaamte en onwetendheid spelen een grote rol. Manna heeft als 
doel gesteld: in 2022 voelt niemand zich meer eenzaam bij Manna. 
Men stond stil bij het taboe en het doorbreken hiervan door 
bouwstenen en mogelijkheden aan te reiken. 

 
 
 

 
 

Workshops 
. 

 

 
  
  
 
 

Ministerie VWS, Willie Oldengarm 
Verdiepingssessie Eenzaamheid: 

signaleren en dan? 
 
Eenzaamheid hoort bij het leven, maar als het 
te lang duurt, kan vereenzaming optreden. 
Chronische eenzaamheid is net zo schadelijk 
als het roken van 15 sigaretten per dag. Willie is 
sociaal gerontoloog en ontwikkelde een 
integrale aanpak (o.a. signaleringskaart en 
handig stappenplan) die in meerdere 
gemeentes wordt toegepast. Ze nam de 
deelnemers mee om te komen tot signaleren, 
het bespreekbaar maken en te komen tot een 
persoonlijk plan. Meer informatie op 
www.willieoldengarm.nl. 

 
 

 

University of Twente, Vishwas Gadgil 
Challenges faced by international 

students  
 
The University of Twente is aware that there are 
lots of international students struggling to find 
their way in studying abroad. There are many 
students who do not connect easily and who are 
lonely because of a totally different social 
system, culture, other expectations. They do not 
integrate quite well. Vishwas shared his 
experiences, his ideas and vision and offered 
students to act as a mentor. He worked at the 
University of Twente and is now Technologist 
Materials and Nano Technology at VDL ETG. 
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Humanitas Twente, Marloes Brinkerink + Eline Huttenhuis 
Eenzame jongeren  
 
In deze workshop liet Humanitas Twente zien hoe zij eenzame jongeren ondersteunt bij het (her)vinden 
van hun plek in de samenleving en welke rol zij daarbij zelf hebben. Je hoorde ervaringsverhalen. Zo 
werd een succesverhaal van een 16-jarige jongen geschetst. Belangrijke aspecten bij hun aanpak: er zijn 
voor een ander, gelijkwaardigheid in de relatie, oprechte interesse tonen, doelen stellen, meer 
zelfvertrouwen zien te kweken, hun eigen kwaliteiten meer in beeld zien te krijgen, leren om contacten te 
onderhouden. Hun boodschap: “wees mens voor een ander”. 
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Colofon 
 

Samen1Enschede is een initiatief van 
Manna, Liberein en de gemeente Enschede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verslag: 
Monique Gankema, Maarten Laponder (Enschedese 
Uitdaging) en Silke Heerts (Liberein), Jack Huygens 
(fotografie) 

 
 

SLUIT AAN! 

Kon u niet aanwezig zijn en wilt u toch aansluiten bij een actiecoalitie? Heel graag! Neem 

contact op met ons via info@samen1enschede.nl en wij brengen u in contact. 

Wordt vervolgd! 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op: 

Donderdag 12 december 2019 - Saxion 
: 
   Info over bijeenkomst? 
   Ellen Oosterkamp – Werkplaats Sociaal Domein 
   E : e.m.oosterkamp@saxion.nl 
   M: 06-19073957 
 
   Heeft u nog algemene vragen? 

Neem contact op met Emiel ten Voorde 
E : info@samen1enschede.nl 
M: 06-20168108  

Foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina 
van de  

Enschedese Uitdaging, klik hier. 
 

 

https://www.facebook.com/pg/UitdagingEnschede/photos/?tab=album&album_id=2546961475532676



