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Wat is 

eenzaamheid







Een negatief gevoel bij een ongewild verschil tussen 

het aantal of de kwaliteit van de relaties die je hebt

en waar je behoefte aan hebt



Een negatief gevoel bij een ongewild verschil tussen 

het aantal of de kwaliteit van de relaties die je hebt

en waar je behoefte aan hebt





Emotionele eenzaamheid

Sociale eenzaamheid







40% - 70%
Is “soms” of “vaak” eenzaam

3% - 10%
is chronisch eenzaam





Waardoor ontstaat

eenzaamheid



Sociale Omgeving



Sociale Vaardigheden



Negatieve gedachten









Wat werkt tegen 

eenzaamheid?



PRIMAIRE 

PREVENTIE
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UITBREIDEN 

SOCIAAL CONTACT

TRAINEN SOCIALE 

VAARDIGHEDEN

COGNITIEVE 

GEDRAGSTHRAPIE
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Wat kunnen 

we nu doen



Signaleren & Praten



Aanpak op maat



Monitoring
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Vragen?







Jongeren en eenzaamheid

Een stand van zaken in beleid en praktijk

Susan de Vries



Hoe krijgt de aanpak van eenzaamheid bij jongeren vorm in beleid en 

praktijk? 



Inzichten uit beleid 

De inzet op jongeren bij het eenzaamheidsvraagstuk wordt onderbouwd door een sterke visie op 
preventie.

“Als we een jongeren helpen bij het 
verminderen van eenzaamheid, dan is 

dat hetzelfde effect als een jongere uit 

de schulden halen. Dat betekent gewoon 

vijftig jaar levensgeluk.” 

“Als jongeren weten hoe ze 

vriendschappen en relaties moeten 

onderhouden, dan vormt dit een basis 

en dat kan je je hele leven gebruiken”.

Inzichten uit beleid 



Inzichten uit beleid 

Ouderen Jongeren

Bij ouderen is er meer 

bewustwording dat 

eenzaamheid hoort bij het 

ouder worden. 

Jongeren ervaren meer 

schaamte en zullen minder 

snel toegeven dat ze 

eenzaamheid ervaren. 

Bij ouderen is het onderdeel 

van de aanpak het omgaan 

en accepteren van een 

netwerk dat steeds kleiner 

wordt. 

Bij jongeren gaat het om 

weerbaarheid in 

verschillende sociale 

contexten en 

levensvaardigheden.

Bij ouderen wordt er 

gecommuniceerd over 

eenzaamheid met name 

bijvoorbeeld tv spotjes of 

advertenties in de krant. 

Bij jongeren zijn andere 

kanalen geschikt, zoals 

social media zoals 

Instagram

Het verschil in aanpak 



▪ Bijeenkomsten, brainstormsessies en inspiratiesessies met 
verschillende stakeholders, zoals het onderwijs, zorg, welzijn en 
jongeren zelf. 

▪ De jongerenambassadeurs, de leerlingenraad, het jongerennetwerk

Zicht krijgen op het vraagstuk: wat speelt er nu 
eigenlijk?

Inzichten uit beleid 

Wat speelt er nu in onze gemeente als het gaat om 
jongeren en eenzaamheid? Wat signaleren professionals? 
En wat zijn de behoeften van jongeren?

Hoe betrek je nou kwetsbare jongen bij het ontwikkelen 
van een aanpak? Hoe motiveer je hen om mee te denken? 



Persona’s Gemeente Den Haag

21 persona’s ontwikkeld van eenzame 
inwoners uit de gemeente.

In hoeverre sluiten de interventies 

tegen eenzaamheid aan bij de 

behoeften van de persona’s? 

Den Haag heeft een beperkt aanbod 
voor jongeren zoals Leon. 

Inzichten uit beleid 

Goed voorbeeld



Het aanbod van gemeenten

Jongeren hebben 
onvoldoende zicht 
op het aanbod wat 
er beschikbaar is 
als zij te maken 
hebben met 
eenzaamheid

Voor jongeren  is het 
lastig om aan te geven 
waar zij behoefte aan 
hebben. Eenzaamheid is 
een gevoel wat zij niet 
snel zullen herkennen 
en/of toegeven. 

Inzichten uit beleid 

1. Het creëren van nieuw aanbod 
2. Het huidige ondersteuningsaanbod versterken



Het belang van een divers aanbod

• Gradaties van vereenzaming

• Persoonlijke voorkeur

Inzichten uit beleid 

“Elke jongeren heeft ergens anders behoefte aan. 
De belangrijkste vraag is: waar voelen jongeren 

zich thuis? De ene jongere voelt zich meer thuis 
bij het jongerenwerk, de andere meer bij een 

maatjesproject.”



Goed voorbeeld

Innovatienetwerk Jeugd

Een regionaal samenwerkingsverband van het Hart van Brabant, waarin negen 

gemeente betrokken zijn.  

Initiatieven kunnen hier hun idee pitchen en kans maken op een aanjaagsubsidie. 

Een uitkomst daarvan is het platform eenzamejongeren.com

Inzichten uit beleid 



Inzichten uit de praktijk

Preventief aanbod

• Voorlichting over 
eenzaamheid

• Contact leggen op 
vindplekken

Groepsgericht 
aanbod

• Bij elkaar brengen 
van jongeren die 
problemen ervaren

• Activiteiten voor en 
door jongeren

Individueel aanbod

• Coachingstrajecten

• Mentorprogramma’s

Inzichten uit de praktijk 

Het ondersteuningsaanbod 



Wat valt nou op in het aanbod?

• In het bestaande ondersteuningsaanbod is er steeds meer aandacht 
voor eenzaamheid

• Er zijn weinig interventies of activiteiten die als voornaamste doel 
hebben om eenzaamheid bij jongeren te verminderen

• Er is tijd en deskundigheid nodig om met een jongeren het gesprek 
aan te gaan: waar zitten jouw sociale uitdagingen en wat heb jij nodig? 

Inzichten uit de praktijk 



Wat is volgens professionals van belang bij het 
verminderen van eenzaamheid bij jongeren? 

Laagdrempelige activiteiten

Eigen verantwoordelijkheid

Het belang van een groep

Inzichten uit de praktijk 

De activiteiten 



Wat is volgens professionals van belang bij het 
verminderen van eenzaamheid bij jongeren? 

Kleine stappen zetten

Vertrouwen is de basis

Wees goed vind- en bereikbaar

Het écht contact maken 

Inzichten uit de praktijk 

De werkwijze 



Wat zijn de uitdagingen voor professionals op dit moment?

1. Het bereiken van jongeren

2. Het intrinsiek motiveren van jongeren

3. Een duurzame gedragsverandering is 

lastig



Bedankt voor jullie aandacht!


















