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Samen tegen eenzaamheidSamen tegen eenzaamheid

“Ik zit de hele dag alleen. Mijn kinderen wonen ver weg. En ik heb hier geen vrienden. Dat is wel eens moeilijk. 

Je hoort dan je eigen stem niet meer.” Joke van der Klauw is eenzaam (Bron: Nationaal Ouderen Fonds). En zij is 

niet de enige. Eén op de vier ouderen voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een van de grootste problemen onder 

ouderen. En iedereen kan een steentje bijdragen om dit probleem een stukje kleiner te maken. 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het hebben van vrienden en goede relaties enorm belangrijk zijn. Vriendjes zijn 

vitamientjes. Ze zijn goed voor onze gezondheid. Want ze helpen ons zelfverzekerd in het leven te staan, we ervaren meer 

geluk en we hebben meer plezier als we onder vrienden zijn. En jong of oud, iedereen heeft vrienden nodig. En daarom 

heeft Partou kinderopvang dit inspirerende draaiboek gemaakt, waarmee jong en oud worden samengebracht. 

Met dit draaiboek ga je samen met de kinderen de 

strijd aan tegen eenzaamheid. En door jong met oud 

met elkaar in contact te brengen, leer je kinderen 

ook over respect, diversiteit en inlevingsvermogen. 

Sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben om 

contacten te leggen en vriendschappen te sluiten en 

te behouden. 

Alle beetjes helpen

Lees snel verder en ontdek hoe je een goede 

samenwerking met een verzorgingstehuis of 

seniorenvereniging aangaat. Zit er geen tehuis 

of vereniging bij jou om de hoek? Of zit een 

samenwerking er momenteel niet in? Leg dit 

draaiboek dan zeker niet weg! Met deze ideeën 

en tips maak je ook het leven leuker van een  

oudere die op zichzelf woont. En als je één 

keer per jaar een jong en oud activiteit 

organiseert of af en toe een kaartje stuurt, 

maak je al verschil. Alle beetjes helpen.
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HOOFDSTUK 1

De juiste start voor een mooie De juiste start voor een mooie 
samenwerkingsamenwerking
Voor de start van een mooie samenwerking en vriendschap tussen kinderen en ouderen moet je met een aantal 

dingen rekening houden. We hebben verschillende tips, handvatten en bespreekpunten voor je op een rijtje gezet.

STAP 1 | Vind een verzorgingstehuis in de buurt

Omdat niet alleen ouderen, maar ook een groep kinderen minder mobiel is, is het verstandig om een samenwerking aan te 

gaan met een tehuis, buurthuis of vereniging in de buurt.

Bij ActiZ, een organisatie van zorgondernemers, kun je een lijst opvragen met de contactgegevens van zorginstellingen 

in Nederland. Deze kun je dan weer koppelen aan locaties van je eigen organisatie. Gebruik deze lijst als hulpmiddel en 

kijk zelf ook welke mogelijkheden er bij jou in de buurt zijn. Zo zijn seniorenverenigingen vaak te vinden via de site van de 

gemeente of zitten ze in een buurthuis in de omgeving. 

STAP 2 | De juiste contactpersoon

Als je naar het algemene nummer van een verzorgingstehuis of een buurthuis belt, krijg je vaak een receptionist aan de lijn. 

Leg je verhaal dan kort en bondig uit. Vraag aan de receptionist of ze je doorverbindt met de juiste persoon. Dit kan iemand 

van de afdeling communicatie zijn of een activiteitenbegeleider. 

Stap 3 | Het verhaal 

Heb je de juiste persoon aan de lijn dan benoem je het volgende:

• Leg uit voor welke organisatie je werkt. Vraag of er ouderen zijn die in 

contact willen komen met kinderen.

• Vertel dat je kinderen graag in contact brengt met ouderen om 

eenzaamheid tegen te gaan.

• Noem een aantal voorbeelden van wat een samenwerking 

inhoudt. In hoofdstuk twee vind je diverse activiteiten die je kunt 

benoemen. Denk hierbij aan het organiseren van een lunch of op 

regelmatige basis een bezoek aan de ouderen brengen. 
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Stap 4 | Zet het op de mail

Wordt er aan de andere kant van de telefoon enthousiast gereageerd op je voorstel? Vraag dan om contactgegevens en zeg 

dat je alles nog even op de mail zet. Gebruik onderstaand concept voor de mail.

Beste [NAAM CONTACTPERSOON],

Leuk je even gesproken te hebben en fijn dat je enthousiast reageert. Ik ben [JOUW NAAM] en ik werk als [FUNCTIE] 

bij [NAAM BEDRIJF] aan de [ADRES]. Wij vinden het enorm leuk als onze kinderen in contact komen met de ouderen 

van verzorgingstehuis/buurthuis [NAAM TEHUIS]. Door jong en oud samen te brengen, doen we niet alleen iets 

tegen eenzaamheid, maar creëren we ook nieuwe vriendschappen. Wij zien een paar mooie mogelijkheden bij een 

samenwerking. Denk hierbij onder meer aan:

• Rond de feestdagen organiseren we een ontbijt of lunch bij ons op de kinderopvang. 

• Wij kunnen op regelmatige basis een bezoek aan het verzorgingstehuis brengen en samen leuke activiteiten  

 of spelletjes doen.

• Ouderen lezen de kinderen voor op onze locatie. 

Wat fijn is:

• Als we bij jullie een vast contactpersoon hebben, die de samenwerking samen met mij oppakt. 

• Als je inventariseert hoeveel ouderen het leuk vinden om in contact te komen met onze kinderen.

• Hoe ouderen het contact voor zich zien? Waaronder ook de regelmaat van contact en de hoeveelheid kinderen  

 die langs mogen komen.

• Welke ouderen wellicht naar onze locatie willen en kunnen komen om bijvoorbeeld een keer voor te lezen.

 

Ik hoop je hierbij een idee te hebben gegeven van een mogelijke samenwerking. Mocht je nog vragen hebben, bel 

gerust. Ik kom ook graag een keer langs om kennis te maken. 

Met vriendelijke groet,

[DIGITALE HANDTEKENING]

STAP 5 | Maak concrete afspraken

Zijn de ouderen en de begeleider enthousiast en weet je wat zij leuk vinden om met de kinderen te doen? Zorg dan dat je de 

concrete afspraken op de mail zet voor je contactpersoon. Vraag je contactpersoon ook om deze afspraken met zijn of haar 

collega’s te delen. Mocht hij of zij er dan tijdens een bezoek een keer niet zijn dan zijn de collega’s op de hoogte.

STAP 6 | Evalueer je samenwerking

Nadat de kinderen en ouderen elkaar twee keer hebben ontmoet, raden wij je aan om met je contactpersoon om de tafel te 

gaan zitten en te kijken hoe iedereen het vindt gaan. Bespreek de verbeterpunten en voer deze ook door.
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Algemene tips

•  Bespreek hoeveel kinderen er welkom zijn in het verzorgingstehuis of de seniorenclub.

•  Licht ouders in over de samenwerking. Leg uit wat voor activiteiten je onderneemt en hoe vaak je naar het tehuis gaat 

of hoe vaak er ouderen bij jou op de vestiging komen. 

•  Zorg dat je een tweede contactpersoon bij het verzorgingstehuis hebt, voor het geval je vaste contactpersoon niet 

aanwezig of ziek is.

•  Laat ouderen en kinderen meedenken over de activiteiten.

•  Vraag zowel de ouderen als de kinderen na een bezoek hoe ze het ervaren hebben.  
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HOOFDSTUK 2

Activiteiten Activiteiten 
Als je eenmaal contact met een verzorgingstehuis of een seniorenvereniging hebt gelegd dan wil je meer dan een 

kopje thee met elkaar drinken. Het is dan leuk om verschillende spelletjes en/of activiteiten te doen. We hebben 

enkele ideeën voor je op een rij gezet.

Activiteit 1 | Prikkel jong en oud 

Er zijn verschillende eenvoudige activiteiten, die ook nog eens goed voor de ontwikkeling van jong en oud zijn. Zie hier een 

aantal voorbeelden.

Kleien

Met kleien trainen zowel de kinderen als de ouderen de kracht van de 

handen. Daarnaast gebruik je met kleien ook vaak je fantasie. Vraag 

jong en oud bijvoorbeeld iets voor elkaar te maken.

Balspel

Ga in een kring zitten en geef een bal door. Als er wordt gefloten 

is degene die de bal in handen heeft ‘uit’. Wie wint dit spannende 

balspel? Goed voor de motoriek en het geduld van de kinderen.

Tekenen

Met blanco papier en kleurpotloden kom je een heel eind. Laat de 

kinderen aan de ouderen vragen om een tekening te maken over een 

mooie herinnering. Laat ze het samen uitwerken. Goed voor de fijne 

motoriek van de ouderen en een mooie manier om met elkaar in 

gesprek te komen.

Activiteit 2 | Speel een spelletje

Of de ouderen nu bij jullie langskomen of jullie gaan bij hen langs. Het is altijd leuk om samen spelletjes te doen. Ontdek 

hier een aantal verrassende spelletjes: 

•  Dobbelen voor kennismaking (3-120 jaar) 

Voor de eerste kennismaking zet je een dobbelsteen in. 

Bepaal een onderwerp per zijde van de dobbelsteen. 1 

is je lievelingseten, 2 zijn je hobby’s, 3 is familie, etc. 

Iedereen gooit met de dobbelsteen en vertelt dan wat 

over het gegooide onderwerp. 

• Train het geheugen (3 –120 jaar) 

Memorie is goed om het geheugen te trainen, voor jong 

en oud  Bol.com heeft tientallen variaties. Een leuke 

variant is het spel ’Vind het kind’. 

•  Spiegelen voor ruimtelijk inzicht (6-120 jaar) 

Met het ‘BS Spiegel spel’ op Bol.com bouw je 

samen diverse vormen na met houten onderdelen. 

Dit spel bevordert spelenderwijs het ruimtelijk 

inzicht van de kinderen.  

•  Bekende spellen, Mens-erger-je-niet en 

Ganzenbord (4-120 jaar)  

De bekende gezelschapsspellen Mens-erger-je-

niet en Ganzenbord zijn vrij herkenbaar voor 

ouderen en kinderen. En nog steeds leuk om te 

doen.   
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• Actief spel, ook vanuit een stoel (2-120 jaar) 

Met een kleurrijke parachute met een diameter van ruim 

3 meter speel je verschillende spelletjes. Het gaat hier 

allemaal om samenwerken. Houd bijvoorbeeld de rand 

van de parachute vast. Laat hem rustig wapperen. Als er 

een ‘storm’ komt, gaat het hard waaien en dan gaat de 

wind weer liggen en zo wissel je af. Ouderen kunnen dit 

ook zittend doen. 

•  Blik gooien met pittenzakjes (2-120 jaar) 

Blikjes omgooien, leuk en eenvoudig. Gebruik het 

bijvoorbeeld als een van de spellen tijdens een Oud-

Hollandse dag. 

Activiteit 4 | Regel een Jong & Oud Lunch

Niet iedereen is in de gelegenheid om een samenwerking met ouderen aan te gaan. Om toch betrokken te zijn bij de strijd 

tegen eenzaamheid en te streven naar nieuwe vriendschappen organiseer je een ‘Jong en Oud Lunch’.  

Veel ouderen eten vaak alleen. Het is voor hen enorm leuk om dan eens een broodje te eten onder het genot van het 

gezelschap van kinderen. Nodig daarom die lieve oude vrouw op de hoek van de straat uit, maar ook die vriendelijke man 

met die rollator die je altijd bij de bakker tegenkomt en opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook welkom. Vraag ouders of ze 

samen met de kinderen voor deze dag iets lekkers willen maken. Gegarandeerd een geslaagde dag. Voor jong en oud.

Partou kinderopvang organiseert bijvoorbeeld een ‘Jong en Oud Lunch’ op de Internationale dag van de vriendschap op 30 

juli. In de zomerperiode zijn veel ouderen eenzaam een mooi moment om dan samen te komen.

Activiteit 5 | Organiseer een Oud-Hollandse dag

Organiseer een Oud-Hollandse dag. Deze dag staat in het teken van het Holland van vroeger. Wie nodig je uit? Opa’s en 

oma’s, maar ook oudere mensen uit de wijk en mensen uit het verzorgingstehuis of de seniorenclub bij je 

in de buurt. Iedere oudere waarvan je denkt, die kan wel wat gezelschap gebruiken, nodig je uit.

Tips voor deze dag

• Maak sjablonen van klompen en Delfts blauwe slingers, zodat kinderen deze 

kunnen uitprinten.   

• Bestel bij Bol.com leuke attributen om een Oud-Hollandse dag te organiseren. 

Denk aan Delftsblauwe cocktailprikkers, servetten of een tafelzeil. 

• Ga samen met de kinderen (en de ouderen) molens knutselen of versier blikjes 

en haal er een touwtje doorheen zodat je kunt bliklopen. Inspiratie vind je onder 

meer op Pinterest.

• Om je collega’s en de kinderen enthousiast te krijgen, kun je een sjoelbak 

weggeven. Sjoelen is namelijk het ideale spel voor jong en oud.

• Maak een lekkere groentesoep, bak een appeltaart of bestel peperkoek om koek 

te happen. En voor de allerkleintjes maak je havermoutpap of bloemkoolpuree. 

• Speel Oud-Hollandse spelletjes zoals koekhappen, spijkerpoepen, bliklopen, 

ezeltje prik, etc. 

• Laat de ouderen gekoppeld aan een kind samen het spel Bingo spelen. Genoeg 

variaties zijn bij Bol.com te bestellen.

• Zing samen Oud-Hollandse liedjes. Dit brengt mooie herinneringen naar boven.

• Bowlen blijft leuk (2-120 jaar) 

Bowlen blijft een leuk spel voor jong en oud. Met 

een setje kegels en ballen speel je eenvoudig 

binnen en buiten. En zit er iemand in een rolstoel 

dan doet hij gewoon mee. 

•  Samen hengelen (2-120 jaar) 

Wie slaat er met een houten hengel de meeste 

vissen aan de haak? Dit spel ‘BS Toys Vissen 

Hengelen – Hout’ speel je eenvoudig vanuit je 

stoel. Goed voor de concentratie en motoriek van 

jong en oud. 

•  Herken de geluiden en beweeg (3-120 jaar) 

Wie onthoudt de meeste geluiden en 

bewegingen? Dit spel ‘BS Toys Moves & Sounds’ 

bevat ronde schijven met verschillende 

afbeeldingen. Elke keer komt er een nieuw dier 

of voertuig bij, dus let goed op! Wie het niet meer 

weet, is af. Een goede training voor het geheugen. 
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ACTIVITEIT 6 | Lees samen een boek

Voorlezen verrijkt de woordenschat en prikkelt de fantasie van kinderen, maar het is vooral gezellig en schept een band. 

Hoe leuk is het dan wel niet als een oudere op regelmatige basis komt voorlezen aan de kinderen. Ontdek de (voorlees)

boeken die over jong en oud gaan. 

•  Boven op de berg | MARIANNE DUBUC 

3 – 4 jaar 

Mevrouw Das wandelt elke zondag naar de top van de berg en geniet 

daar van het uitzicht. Op een dag ontmoet ze kleine Kiki die heel 

graag eens met haar mee wil. Ze is alleen een beetje bang. Mevrouw 

Das geeft haar vertrouwen om het toch te doen. Elke zondag gaan ze 

samen op pad en laat mevrouw Das Kiki zien hoe mooi de natuur is 

en hoe belangrijk het is anderen te helpen. Zo ontstaat er een mooie 

vriendschap, die blijft bestaan als mevrouw Das te oud wordt om nog 

mee te gaan wandelen. 

•  Zullen we spelen, Bout? | NICOLE DE COCK 

4 – 6 jaar 

Ezel Bout en muis Moertje willen opa en oma spelen. Maar wat doen 

opa’s en oma’s eigenlijk graag? En zijn die dingen speciaal voor oude 

mensen of vinden Bout en Moertje ze ook leuk? Tijdens het spelen 

komen ze er achter dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil is 

tussen jong en oud: want datgene waar opa's en oma's van houden, dat 

vinden zij ook leuk om te doen.  

•  De Smoezels - De knotsgekke avonturen van opa Smoezel | ERHARD DIETL 

4 – 6 jaar 

Opa's hebben al veel meegemaakt in hun leven en vertellen daarover vaak de mooiste verhalen. Dat geldt zeker voor 

opa Smoezel, die wel meer dan 700 jaar oud is en inmiddels een heleboel bijzondere avonturen heeft beleefd. Vol vuur 

vertelt hij aan de smoezelkinderen over de tijd dat hij astronautsmoezel was en diepzeeduiksmoezel. Hij hoopt dat ze 

ervan in slaap vallen zodat hij zelf rustig kan slapen, maar of dat lukt? 

• Opa en oma gezocht | WILLEMIJN DE WEERD 

5 – 6 jaar 

Ruben baalt ervan dat hij geen opa en oma meer heeft die hem vertellen over hoe zijn ouders vroeger waren. Samen 

met Sara gaat hij op bezoek bij de overgrootmoeder van Sara die in een verzorgingshuis woont. Daar gaan ze op zoek 

naar een opa of oma voor Ruben. In het verzorgingshuis maken ze kennis met verschillende vormen van ouderdom: 

dementie, doofheid, vermoeidheid. Hun zoektocht eindigt met een verrassende wending...

 

Bestel onderstaande boeken voor de kinderen die zelfstandig lezen en bespreek het boek met deze kinderen. 

• Een vriend zonder tanden | ANGELIQUE VAN DAM 

7 – 10 jaar  

Caro vindt overblijven op school vreselijk. Ze gruwelt van overblijfjuf Sonja, met haar superstrenge regels. Caro besluit 

dat het veel gezelliger is om samen met de bewoners van het woon-zorgcentrum in de buurt te lunchen. Ze deelt haar 

brood met meneer Hans en vanaf die dag groeit er een ontroerende vriendschap tussen de twee. Al snel beseft Caro 

dat meneer Hans niet de enige is die wat gezelschap kan gebruiken. Tijd voor een plan! 

• Mag ik je omi noemen? | NATHALIE VAN DEN THILLART 

9 – 12 jaar  

Als Lilly naar Leiden verhuist, is ze bang dat ze heimwee krijgt. Dat gebeurt niet, want ze komt naast oma Noortje te 

wonen, de stoerste en grappigste oma ter wereld! Lilly heeft met oma Noortje en Bo, haar nieuwe buurjongen, allemaal 

leuke plannen bedacht om Leiden te verkennen. Maar dan rijdt oma Noortje met haar bakfiets de gracht in. En nu?
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ACTIVITEIT 7 | Stel vragen

Oudere mensen hebben vaak al veel meegemaakt en beleefd. Door samen met de kinderen vragen te bedenken die ze aan 

de ouderen kunnen stellen, kom je meer te weten over iemand. Soms is het handig om met een thema te werken. Bedenk 4 

a 5 vragen en neem deze mee naar het verzorgingstehuis en laat ieder kind zijn of haar vragen aan een oudere stellen en de 

antwoorden opschrijven. Bespreek de antwoorden met de kinderen. 

Zie hieronder een aantal voorbeeldvragen: 

Thema gezin:

•  Hoe groot was je gezin?

•  Waar woonde je?

•  Met welke broer of zus had je de beste band en waarom?

•  Als je op vakantie ging, waar ging je dan heen?

•  Las je vader of moeder je voor het slapen gaan voor en wat dan?

•  Hoe vierde jij je verjaardag?

ACTIVITEIT 8 | Vier een feestje

Betrek ouderen bij feestelijke gebeurtenissen. Ontdek hier een aantal leuke dagen in het jaar waarop je iets voor of met 

een oudere kunt doen.

•  Nationale Voorleesdagen, eind januari 

Vraag een oudere om tijdens deze dagen te komen voorlezen. 

•  Valentijnsdag, 14 februari 

Laat de kinderen een kaartje schrijven/tekenen voor een 

oudere. We hebben voor deze dag een leuke kaart ontworpen. Zie 

activiteit 10. 

•  Pannenkoekdag, op een vrijdag in maart 

Tijdens de Nationale Pannenkoekdag bakken kinderen 

pannenkoeken voor ouderen. Veel scholen doen er al aan 

mee, maar bso-kinderen bakken natuurlijk ook enorm 

goed pannenkoeken. Ga aan de slag en breng een stapel 

pannenkoeken langs bij een verzorgingstehuis. 

•  Opa en Oma Dag, 4 juni 

Een dag dat grootouders in het zonnetje worden gezet. Maar laat 

iemand, die geen opa of oma is, ook eens stralen. Organiseer 

een van de vele leuke activiteiten uit dit draaiboek en breng jong 

en oud samen. 

• Internationale Muziekdag, 1 oktober    

Vraag ouderen om tijdens de Internationale Muziekdag langs 

te komen en laat ze samen met de kinderen muziek maken. En 

misschien bespelen ouderen zelf wel een muziekinstrument en 

laten ze graag hun talent aan de kinderen horen. 

Thema school:

•  Hoe oud was je toen je naar school ging?

•  Wie was je beste vriendje en waarom?

•  Hoeveel kinderen zaten er in je klas?

•  Wat vond je het leukst op school?

•  Hoe zag een schooldag eruit?

•  Waar ging je heen op schoolreisje?

• Nationale Ouderendag en Week 

tegen Eenzaamheid, begin oktober.

In de eerste week van oktober is het 

Nationale Ouderendag en de Week tegen 

Eenzaamheid. Onderneem iets leuks 

met de ouderen. Twee maanden voor 

de Nationale Ouderendag plaatst het 

Nationaal Ouderenfonds wensen van 

ouderen op hun website. Jij kunt samen 

met de kinderen een wens van een 

oudere in vervulling laten gaan. 

•  Kerst, 25 en 26 december 

Houd het simpel en verstuur een mooie 

kerstkaart en doe deze samen met de 

kinderen op de brievenbus. Wil je graag 

uitpakken? Organiseer een kerstontbijt 

voor de kinderen en ouderen.  

•  Start van een seizoen 

Maak samen met of voor de ouderen 

seizoensgebonden knutselwerkjes.
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ACTIVITEIT 9 | Ontdek bijzondere hobby’s

Als je contact hebt met ouderen vraag dan eens wat ze vroeger voor werk deden of welke hobby’s ze hebben. Zo tref je zo 

maar iemand die graag zijn enorme poppen- of Disneyverzameling met jullie deelt. Of misschien is iemand wel heel goed in 

het bespelen van de viool en laat dan graag een deuntje horen. En als een oudere vroeger schooljuf is geweest dan vertelt 

ze waarschijnlijk met veel plezier over de verschillen van vroeger en nu.  

ACTIVITEIT 10 | Stuur een kaartje

Kleine moeite, grote waardering! Verstuur een 

handgeschreven kaartje of een mooie tekening. 

Ouderen vinden het erg leuk om fysiek kaartjes, 

brieven of tekeningen te ontvangen. Er zijn natuurlijk 

diverse momenten waarop je iets leuks kunt sturen. 

Partou heeft speciaal voor dit doeleinde leuke 

kaartjes ontworpen. Wil je ook een kaartenpakketje 

ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@partou.nl. De eerst 20 inzendingen 

ontvangen een setje kaarten van ons. 

Kijk ook eens op ouderenfonds.nl/schrijfmaatje. 

Hier kun je jezelf aanmelden voor een penvriend.

   Fijne feestdagen!

Kom je ook?
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HOOFDSTUK 3

Hoe zit dat met een VOG en het Hoe zit dat met een VOG en het 
Personenregister?Personenregister?
Kies voor kwaliteit en een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen en vraag een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) aan. Zoek uit wat de regels voor jouw organisatie zijn. Onderstaand tref je de VOG-regels voor de 

kinderopvang. 

‘Een persoon die vaker dan één keer in de drie maanden op dezelfde vestiging is, moet een VOG kinderopvang aanvragen en 

zich registreren in het Personenregister’. 

Je moet dan denken aan een situatie waarbij ouderen en/of begeleiders vaker dan een keer in de drie maanden op een 

kinderopvang komen om bijvoorbeeld aan de kinderen voor te lezen of met ze te knutselen. De kosten voor de aanvraag van 

een  VOG (+/- 30 euro) en registratie in het Personenregister (+/- 12,50 euro) voor zowel de ouderen als de begeleiders.

Waaraan moet je denken bij een aanvraag VOG en registratie Personenregister?

• Houd er rekening mee dat begeleiders van ouderen een VOG kinderopvang moeten aanvragen. Vaak hebben zij al 

wel een VOG, maar die is dan niet geschikt voor de kinderopvang. De voorwaarden waar de VOG aan moet voldoen, is 

screening op punt 84 en 86. En het VOG mag wanneer het geregistreerd wordt niet ouder dan twee maanden zijn. 

• Voor het inschrijven in het Personenregister heb je je DigiD nodig.

• Adviseer de begeleiders of de ouderen hoe ze een aanvraag en registratie moeten doen. 

• Dit is misschien niet het leukste of makkelijkste onderdeel van een mooie samenwerking, maar wel belangrijk.  
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HOOFDSTUK 4

Sluit je aan bij de Nationale Coalitie Sluit je aan bij de Nationale Coalitie 
tegen Eenzaamheidtegen Eenzaamheid
In 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid 

opgericht. Het doel van de coalitie is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Dit doen ze door 

zowel landelijke als lokale bedrijven, stichtingen en organisaties met elkaar te verbinden om samen de strijd 

tegen eenzaamheid aan te gaan. In augustus 2019 heeft Partou kinderopvang zich bij de coalitie aangesloten.

Wat houdt de samenwerking in?

De samenwerking betekent dat je als organisatie minimaal twee jaar inzet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. 

Met dit draaiboek hoopt Partou dat ze een beweging op gang brengt en eenzaamheid onder ouderen tegengaat. Sluit je ook 

bij de coalitie aan en start je eigen beweging!

Wat kan de coalitie voor mij betekenen?

Verschillende gemeentes in Nederland hebben zich bij de coalitie aangesloten. En er komen er steeds meer bij. Om je event 

of activiteit voor jong en oud nog beter te laten slagen, kun je de hulp van jouw gemeente inschakelen. Ontdek hoe het 

werkt en of jouw gemeente bij de coalitie betrokken is. 

Voorbeeld voor een samenwerking met de gemeente Utrecht.

• Bezoek de website www.eentegeneenzaamheid.nl en klik in de navigatie op ‘Mijn gemeente’.

• Kijk op het kaartje of de gemeente Utrecht wordt aangeduid met dit icoontje .            Zo ja, klik hierop. Toont jouw 

gemeente dit icoontje niet, dan is er helaas nog geen samenwerking.

• Onderaan de pagina van de gemeente Utrecht zie je een alinea met ‘Deelnemende organisaties’. Kijk of er een bedrijf 

of organisatie bij zit die jouw activiteit of event tot een nog groter succes kan maken.

• Organiseer je een lunch dan kan je bijvoorbeeld een samenwerking aangaan met de Jumbo of Picnic. Wil je samen met 

de kinderen en ouderen een uitje doen dan is het Centraal Museum of Tivoli Vredenburg een mooie partij om aan te 

haken. 

• Hoe kom je met deze partijen in contact? Onderaan de pagina staan de contactgegevens. Voor de gemeente Utrecht 

vind je het emailadres eenzaamheid@utrecht.nl. Stuur een mail en leg uit van welke organisatie je bent en dat je ook 

bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid bent aangesloten. Vertel wat je plannen zijn en met welke partij je een 

samenwerking wilt aangaan.

Week tegen Eenzaamheid

In de eerste week van oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Door heel Nederland is er dan extra aandacht voor het 

thema eenzaamheid. In diezelfde week is het bovendien Nationale ouderendag. Een prachtige week om jong en oud met 

elkaar in contact te brengen. 

Samen tegen eenzaamheid!Samen tegen eenzaamheid!
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