
Koken voor 
de buurt
Cliënten met psychische problemen 

koken met een activiteitenbegeleider 

een gezonde maaltijd voor henzelf en 

buurtbewoners. Vrijwilligers serveren 

de maaltijd en ontmoeting staat 

centraal.

Belevingstuin
Een zorgcentrum onderhoudt, samen 

met bewoners, familie, personeel en 

omwonenden, een belevingstuin. 

Door het samen opbouwen, 

onderhouden en genieten van de tuin, 

ontstaan nieuwe contacten tussen 

ouderen en wijkbewoners.  

Vervolgens vinden allerlei activiteiten 

in de wijk plaats.

Introductiecursus  
verpleeghuis
Nieuwe bewoners van een 

verpleeghuis nemen deel aan een 

introductiecursus ‘Van huis tot thuis’. 

Tijdens de cursus leren bewoners 

elkaar kennen en raken ze vertrouwd 

met de nieuwe woonomgeving.

Buurtkringen en wijkcirkels
Mensen met een verstande lijke beperking of psychiatrische 

problematiek wonen zelfstandig in een wijk en ondersteunen elkaar. 

Een vrijwilliger staat hen bij en houdt contact met een professional 

van een betrokken zorgorganisatie.

Netwerkcoach
Thuiszorgmedewerkers of 

huishoudelijke hulpen verwijzen 

cliënten bij wie ze eenzaamheid 

vermoeden naar een netwerkcoach 

van het sociaal werk. Deze coach 

helpt met het in kaart brengen van 

het huidige sociale netwerk en de 

wensen van de cliënt. Daarna werken 

cliënt en coach aan het uitbreiden 

van het netwerk van de cliënt.

Heb jij zelf 
ervaring met een 
instrument 
of heb je tips? 
Deel deze dan op zorgtegeneen-

zaamheid.nl of stuur een e-mail naar  

info@zorgtegeneenzaamheid.nl

• Grip- en glanscursus

•  Assertiviteitscursus voor migranten

• Levendige ontmoetingsplekken

•   Netwerkcursus voor mensen met

een lichte verstandelijke beperking

• Cursus ‘Op zoek naar zin’

• en vele andere

Andere  
instrumenten

Laat je inspireren op zorgtegeneenzaamheid.nl

Kom erbij & samen pakken we 
eenzaamheid in de zorg aan
Eenzaamheid onder cliënten in de ggz, ouderen- en gehandicaptenzorg komt 

vaak voor. Samen kunnen we daar iets aan doen. Laat je inspireren door de 

voorbeelden hieronder of kijk op zorgtegeneenzaamheid.nl voor meer 

instrumenten, tips én ervaringen van collega’s in de zorg.



Zorgtegeneenzaamheid.nl
Deze campagne is bedoeld ter inspiratie 

voor alle 760.000 medewerkers in de 

langdurige zorg, waaronder 420.000 in de 

verpleging, verzorging en thuiszorg, 

175.000 in de gehandicaptenzorg, 85.000 

in de ggz en 50.000 in het sociaal werk.
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Oorzaken (o.a.)
•  Gezondheidsbeperkingen (vanuit: ouderdom, 

lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische 

kwetsbaarheden)

• Verlies van partner

• Beperkte financiële middelen

• Vooroordelen in de samenleving

Gevolgen (o.a.)
•  Negatieve ervaring voor mensen die zich 

eenzaam voelen

•  Meer kans op gedragsproblemen

•  Meer kans op gezondheidsklachten

•  Meer maatschappelijke kosten

Oorzaken en gevolgen van eenzaamheid

Eenzaamheid in cijfers
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Laat je inspireren op zorgtegeneenzaamheid.nl

De hier vermelde cijfers zijn gebaseerd op verschillende, niet altijd vergelijkbare bronnen en gelden uitsluitend ter indicatie.  

Bron (m.u.v. cijfers mantelzorgers): Versterken aandacht voor eenzaamheid in de zorg en de samenwerking met welzijn.  

2014: Coalitie Erbij, Utrecht. Bron cijfers mantelzorgers: www.mezzo.nl/pagina/mantelzorg-en-eenzaamheid.


