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Ik ben 17 jaar en vier 

mijn verjaardag nooit.

”





Wat gaan we doen?

Introductie

Wat is eenzaamheid? 

Signaleren van eenzaamheid

Eenzaamheid aanpakken

Afsluiting



Introductie Stichting Join us

1. Jongeren (12-25) laten groeien in sociale redzaamheid 

2. Het thema eenzaamheid onder jongeren meer prominent in de 

maatschappelijke discussie plaatsen



Waar denk je aan bij 

eenzaamheid? 





Eenzaamheid:

Ongewild verschil tussen relaties die je 

hebt en die je zou willen hebben. 



“Ik ben 17 en vier mijn verjaardag nooit omdat ik 
niet weet wie ik uit kan nodigen..”



Voelt zich soms eenzaam Voelt zich chronisch eenzaam





Onderliggend aan eenzaamheid

Negatief denkbeeldGeen sociale contacten Weinig sociale vaardigheden



‘’Ik ga niet naar school i.v.m. 
mijn ziekte’, Aldwin

*Foto en naam zijn gefingeerd



‘’Ik vind het moeilijk 
om op iemand af te 

stappen’’, Tim

*Foto en naam zijn gefingeerd



‘’Ik denk vaak dat anderen me stom vinden’, 
Lisa.

*Foto en naam zijn gefingeerd
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Hoe zouden we Leon kunnen ondersteunen zijn weg terug 

naar school of werk te vinden en hem perspectief te geven?

“Ik woon met mijn ouders, ben 18 en heb het gevoel dat ik in de 
ogen van de maatschappij niet deug. Ik ben gestopt met school, 

want daar heb je toch niets aan. Mijn ouders zeuren wel vaak, 

maar dat negeer ik gewoon. Ik ben vaak op straat te vinden om te 

blowen. Veel van mijn vrienden gaan wel nog naar school of 

hebben werk, dus dan ben ik vaak alleen.“

Profiel

• Eigen circuit

• Niet gediagnostiseerde 

beperking

• Geen school, werk of andere 

dagbesteding

Behoeften

• Meer verbonden voelen 

• Contact krijgen 

• Begrijpen en begrepen 

worden 

• Meer ontmoeting

• Hulpverleners met dezelfde 

culturele achtergrond “Ik heb geen zin om naar school te gaan 
of te werken, maar daardoor heb ik 

steeds minder vrienden.”

Laak
Leidschenveen – Ypenburg
Loosduinen



Wat zijn de gevolgen?

Verslaving

Depressie Lichamelijke klachten

Voortijdig schoolverlaten

Suïcidale gedachte Hoge zorgkosten



Tijdens de lockdown veranderde 

er voor mij niets. Ik zag toch al 

nooit leeftijdsgenoten.

”



Invloed coronamaatregelen

• Toename van eenzaamheid onder jongeren

• Eenzaamheidgevoelens werden sterker



Gevoelens en gedachten!

Welke gevoelens en gedachten hebben jongeren die zich 

eenzaam voelen over zichzelf? 

Bekijk het filmpje van Sammy en omschrijf haar gevoelens.



Gevoelens en gedachten







Hoe signaleer je eenzaamheid?



Signaleren van jongeren

• Lichamelijke signalen

• Psychische signalen

• Sociale signalen

• Gedragsmatige signalen

• Levensgebeurtenissen

• Andere omstandigheden





Eenzaamheid bespreken

• Wat is het juiste moment?

• Wat is een geschikte, veilige, omgeving?

• Wat zijn je eigen oordelen, gevoelens en gedachten?

Gespreksvoorbereiding



Eenzaamheid bespreken

• Laat merken dat je oprecht geïnteresseerd bent

• Vragen stellen, écht luisteren

• Accepteren en respecteren

• Complimenten geven 

• Vragen naar wat hij/zij wil.

Tips voor een goed gesprek



Eenzaamheid bespreken

• Teveel nadruk op eenzaamheid

• Bagatelliseren

• Ongevraagd advies geven

• Problemen aanpraten

Liever niet…. 



Heb je leuke dingen 

om naar uit te kijken?



Meer tips? 
www.eenzamejongeren.com



Wat helpt bij 

eenzaamheid?



Wat kunnen we doen?

• Signaleren en praten

• Aanpak op maat

• Uitbreiden van sociaal contact                     

• Verbeteren van sociale vaardigheden

• Cognitieve gedragstherapie

• Monitoren



Onderliggend aan eenzaamheid

Negatief denkbeeldGeen sociale contacten Weinig sociale vaardigheden



Passend netwerk Sociale vaardigheden Positiever denkbeeld

Aanpak





Ik word 18 jaar en vier mijn 

verjaardag met vrienden.

”



JOINUSstichting

Stichting Join us

join_us.nu

joinus.nu

info@join-us.nu

www.join-us.nu


