Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Kom Erbij

Meer dan een
miljoen Nederlanders
sterk eenzaam
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van
eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico’s en een tekortschietend
gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle
lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.

Eenzaamheid
Mensen voelen zich eenzaam omdat het aantal sociale contacten geringer is dan
gewenst, of omdat de kwaliteit van de contacten achterblijft bij hun wensen.
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Iedereen
kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In lichte of sterke mate.
Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig
gezondheidsverlies maar ook door veranderingen als verhuizing en stoppen met
werken. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of
langdurig voelen.

Taboe
Op eenzaamheid rust een taboe. Struikelblok in de bestrijding van eenzaamheid
is dat vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, hier openlijk voor uitkomt. Daarom
moet eenzaamheid uit de taboesfeer. Dan ontstaat er meer perspectief op het
voorkomen of verminderen ervan. En dat is een belangrijke stap naar actie.

Coalitie Erbij
Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie
Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder
op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te bestrijden.

De coalitie
Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties:
Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils,
MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de
Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. Zij organiseren in
het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam
voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetings
middagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjes
projecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een
luisterend oor. Daarnaast maken dienstverleners, kennisinsti
tuten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het
gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie.

Samen tegen eenzaamheid
Samen bundelen de coalitieleden hun krachten om mensen
die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te
steunen. Om de samenleving bewust te maken van de
betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid
zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie
eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Activiteiten van
Coalitie Erbij
Week tegen
Eenzaamheid
Coalitie Erbij organiseert jaarlijks in
september de Week tegen Eenzaam
heid. Een actieweek met honderden
activiteiten in het hele land. Ieder
een, wel of geen coalitielid, organi
satie of individu, wordt uitgenodigd
en uitgedaagd om mee te doen. Om
samen te eten, praten, ervaringen en
ideeën uit te wisselen of een van de
vele andere activiteiten te bezoeken
of zelf te organiseren.

Nationaal Eenzaamheid Congres
Met het Nationaal Eenzaamheid
Congres biedt Coalitie Erbij professi
onals en beleidsmakers een actueel
programma over de aanpak van
eenzaamheid. Tijdens het congres

wordt de Nationale Eenzaamheid Lezing
uitgesproken.

Ondersteuning lokale
aanpak
Met lokale workshops, bijeenkomsten
en advies biedt Coalitie Erbij ondersteu
ning aan vrijwilligers, professionals en
gemeenten die eenzaamheid bestrijden.

Platform voor kennis
en samenwerkingg
Coalitie Erbij faciliteert en stimuleert
samenwerking tussen organisaties.
Coalitieleden gebruiken elkaars kennis
en capaciteiten om eenzaamheid op
alle fronten aan te pakken.
Coalitie Erbij laat jaarlijks een onderzoek
uitvoeren naar (facetten van) eenzaam
heid en verzorgt lezingen en informatie
bijeenkomsten.

Eenzaam.nl
Op de website eenzaam.nl brengt
Coalitie Erbij alle actuele informatie over
eenzaamheid en eenzaamheidsbestrij
ding samen.

Langste Eettafel van
Nederland
Samen eten verbindt. Tijdens de Week
tegen Eenzaamheid organiseert Coalitie
Erbij de Langste Eettafel van Nederland.
Met extra aandacht voor mensen die in
een sociaal isolement verkeren.

Nationale
Eenzaamheid Prijs
De Nationale Eenzaamheid Prijs is een
oproep aan iedereen – professionals,
vrijwilligers en burgers – om mee te
denken over innovatieve manieren om
eenzaamheid aan te pakken. De beste
ideeën kunnen rekenen op ondersteu
ning van Coalitie Erbij.

Over eenzaamheid

Definitie eenzaamheid
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van
een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.”

Soorten eenzaamheid

(De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2007)

Sociale eenzaamheid
Minder contact met andere mensen
dan gewenst. Het sociaal netwerk is te
klein.

Over meten
Eenzaamheid wordt gemeten onder
grote groepen met de eenzaamheids
schaal van professor
De Jong-Gierveld

Emotionele eenzaamheid
Kwaliteit van het contact met anderen
is minder dan gewenst. Een hechte,
emotionele band ontbreekt.

Risico op eenzaamheid
Persoonlijke en maatschappelijke factoren

Persoonlijk: ingrijpende
levensgebeurtenissen zoals
echtscheiding, verlies van
een dierbare of ernstig
gezondheidsverlies. Per
soonlijke kenmerken als
gebrek aan zelfvertrouwen,
probleemoplossend vermo
gen en sociale vaardigheden.

Maatschappelijk:
ontbreken van participatie
in de maatschappij door
bijvoorbeeld klein sociaal
netwerk, sterke inkomens
achteruitgang, schulden
problematiek, werkloosheid
of een ongewenste woon
situatie.

Activiteiten van
(kern)leden van
Coalitie Erbij
•
•
•
•
•
•
•

Activerend huisbezoek
Samen eten
Maatjesprojecten
Begeleide uitstapjes
Vakanties
Inloophuizen
Telefonische hulpdienst

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?
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Samen tegen
eenzaamheid
Eenzaamheid in de samenleving aanpakken is nodig en een zaak van lange
adem. Alleen samen kunnen we eenzaamheid verminderen en voorkomen. Sluit u
aan bij de strijd tegen eenzaamheid. Als burger, vrijwilliger, beleidsmaker of
professional. Als organisatie of instelling op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Als gemeente.
Burger: onderneem actie, voor uzelf of een ander. Sluit u aan bij een van de vele
organisaties die activiteiten organiseren.
Vrijwilliger: wees alert op eenzaamheid. Maak het bespreekbaar of schakel
hulp in.
Professional: maak het signaleren en de aanpak van eenzaamheid onderdeel
van uw werkzaamheden.
Landelijke organisatie: werk samen aan het voorkomen en verminderen van
eenzaamheid. Word lid van Coalitie Erbij.
Lokale organisatie: werk samen aan het bereiken van mensen die zich
eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. En ondersteun hen met passende
activiteiten.
Gemeente: maak van eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in uw beleid.
Stimuleer een integrale lokale aanpak.
Doe mee!
Kijk op eenzaam.nl/doemee of neem contact op met Coalitie Erbij.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Contact
Bezoek- en postadres
Maliebaan 71 G | 3581 CG Utrecht
E-mail info@coalitieerbij.nl
Telefoon 030 2307199
Website eenzaam.nl
Twitter @coalitieerbij
Facebook facebook.com/samentegeneenzaamheid
LinkedIn linkedin.com/company/coalitie-erbij

