
Samen Eén tegen eenzaamheid

HOE DA N? 
DEVENTER       10 november

AMSTERDAM  12 november

LANDELIJKE WERKCONFERENTIE

Save the Date!

In het kader van het actieprogramma 'Eén tegen een-

zaamheid' vindt de inspirerende werkconferentie HOE 

DAN? plaats in Deventer en Amsterdam. 

Hoe dan? Ouder worden zonder eenzaamheid. Daar

over gaat deze unieke combinatie van een levendige 

talkshow en interactieve werksessies voor beleids

makers uit alle domeinen en betrokkenen vanuit 

maatschappelijke en culturele organisaties in het 

oosten en westen van Nederland, die op zoek zijn naar 

best practices en (verder) willen bouwen aan lokale 

coalities. 

De rode draad van de dag is actie. Door lokaal samen 

te werken staan we sterker in de strijd tegen (drei

gende) eenzaamheid en kunnen we meer doen voor 

ouderen die het nodig hebben. 

HOE DAN? blijkt na twee eerdere edities een succes

volle aanjager voor lokale samenwerking. 

Wil je erbij zijn? Geef je interesse door via de knoppen 

hieronder. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze 

edities hebben ruimte voor een beperkt aantal deel

nemers vanwege coronamaatregelen. Uitnodigingen 

versturen we onder de vooraanmelders, dus geef snel je 

interesse door.

 

Het gaat om een live bijeenkomst. Of het event op 

deze manier doorgang kan vinden, wordt op een later 

tijdstip bepaald.

VWS | UP! 

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil het 

ministerie van VWS de trend van eenzaamheid onder 

ouderen doorbreken. Daartoe zet het ministerie in op 

het creëren en verduurzamen van lokale samenwer

king. UP! – een landelijke beweging met een nieuwe 

kijk op ouder worden – opent beide werkconferenties 

met een inspirerende UP! talkshow, gepresenteerd door 

Hadassah de Boer, rond de vraag: HOE DAN? 

Kennis | Inspiratie | Actie

Eenzaamheid is een gelaagd gegeven. Het zit én in 

mensen zelf én het heeft sociale componenten. Als je 

iets tegen eenzaamheid wil doen, zal je dus aandacht 

moeten geven aan emotionele, fysieke én omgevings

factoren. Vaak focust je eigen organisatie op één van 

deze aspecten. HOE DAN? biedt een waaier van effec

tieve projecten tegen eenzaamheid. 

Programma

Naast de talkshow is er een interactieve netwerklunch 

waar regionale en landelijke initiatieven zich presen

teren. ’s Middags zijn er werksessies, waarbij meerdere 

samenwerkingspartners programma’s en ideeën pitchen, 

waarop jij kan aanhaken. Na deze werkconferentie ga je 

naar huis met een nieuw netwerk, afspraken om samen 

te werken en de eerste vervolgafspraken in je agenda. 

Kom langs en werk mee. Samen zijn we Eén tegen  

eenzaamheid.

*  HOE DAN? is een live bijeenkomst. Hierbij nemen we uiteraard 
de 1,5 meter in acht en volgen we alle richtlijnen voor events om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

waar  Schouwburg Deventer 

wanneer  dinsdag 10 november

tijd  9:30 - 15:30 uur 

voor wie  beleidsmakers, professionals, 

vrijwilligers en ondernemers 

kosten   deelname is gratis, inclusief lunch 

en drankjes

vooraanmelding    Laat hier je gegevens achter en 

we houden je op de hoogte*

informatie  www.hoedanwerkconferentie.nl/

deventer
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IK BEN GEÏNTERESSEERD IN DEVENTER  

waar  Tolhuistuin & EYE filmmuseum 

wanneer  donderdag 12 november

tijd  9:30 - 15:30 uur 

voor wie  beleidsmakers, professionals, 

vrijwilligers en ondernemers 

kosten   deelname is gratis, inclusief lunch 

en drankjes

vooraanmelding   Laat hier je gegevens achter en 

we houden je op de hoogte*

informatie   www.hoedanwerkconferentie.nl/

amsterdam

IK BEN GEÏNTERESSEERD IN AMSTERDAM 
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https://upinnederland.nl/symposium/hoe-dan-tilburg/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://hoedan.typeform.com/to/VOcF1D
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