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Masterclass Week tegen 

Eenzaamheid 
Donderdag 3 juni 9.30 – 11.00 uur 
 

 
 
Hoe zet je de Week tegen Eenzaamheid in om de lokale aanpak te 
versterken? 
 

De Week tegen Eenzaamheid is een perfecte gelegenheid om op lokaal 

niveau aandacht voor eenzaamheid te vragen en de aanpak te 

versterken. Maar hoe doe je dat? Daarover gaat deze masterclass.  

 

In de masterclass onder andere: 

• Presentatie van het Kom erbij-pakket: communicatie- en aankledingsmaterialen 

voor uw activiteiten;  

• Landelijke initiatieven die in elke gemeente kunnen worden uitgevoerd;  

• Hoe communiceer je over de Week tegen Eenzaamheid? 

• Tips bij het opstellen van een lokale Week tegen Eenzaamheid programmering; 

• Samenstellen van een “menukaart”. 

 

Sinds 2010 vindt elk jaar in de eerste week van oktober de Week tegen Eenzaamheid 

plaats. De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken 

en burgers te activeren. Als actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie 

van VWS pleiten we voor een duurzame aanpak van eenzaamheid. We roepen daarom op 

tijdens de Week tegen Eenzaamheid de lokale aanpak extra onder de aandacht te 

brengen en activiteiten te bundelen. De Week vindt overal in Nederland plaats; deelname 

staat open voor elke gemeente en alle betrokken inwoners, vrijwilligers, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ondersteund met een landelijke 

publiekscampagne vraagt de Week tegen Eenzaamheid aandacht voor eenzaamheid.  

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
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Dit jaar vindt de Week tegen Eenzaamheid plaats van donderdag 30 september tot en 

met donderdag 7 oktober. De oproep is: “Kom erbij”. De Week wordt landelijk geïnitieerd 

vanuit het VWS-programma Eén tegen eenzaamheid. 

 

De Week tegen Eenzaamheid in uw gemeente  
De Week tegen Eenzaamheid kan in elke gemeente een andere invulling hebben. Dit is 

onder meer afhankelijk van ambities en wensen, ervaringen uit voorgaande jaren, 

mogelijkheden in tijd en geld, betrokken partijen en de kracht van de samenwerking.  

Meedoen aan de Week tegen Eenzaamheid biedt een gemeente of lokale coalitie 

een momentum om het beleid, de plannen en de samenwerking onder de aandacht te 

brengen en zichtbaar te maken. De Week is een goede aanleiding om activiteiten in uw 

gemeente te bundelen door een gezamenlijke agenda en programmering te ontwikkelen. 

En om de lokale aanpak van eenzaamheid te verbreden door meer en nieuwe partijen te 

betrekken. Communicatie en publiciteit zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Bovendien 

biedt de Week gelegenheid om de aanpak van eenzaamheid te verdiepen en 

verduurzamen, doordat partijen meer gaan samenwerken en nadenken over de behoefte 

en het aanbod.  

 

Het staat elke gemeente geheel vrij om zelf te kiezen welke rol de gemeente bij de Week 

tegen Eenzaamheid wil vervullen. Denk daarbij aan initiatief nemen, faciliteren, 

communiceren, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en de inzet van bestuurders. 

De rol die een gemeente voor ogen heeft bij de Week tegen Eenzaamheid bepaalt de 

benodigde werkwijze. Zoals nemen van initiatief, bij elkaar brengen van partijen, 

begeleiden van het proces, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten, zorgen voor een 

evaluatie.  

 

Praktische informatie 
De masterclass is bedoeld voor beleidsadviseurs en projectleiders aanpak eenzaamheid in 

gemeenten. Deze uitnodiging kunt u desgewenst doorsturen naar betrokkenen van 

uitvoeringsorganisaties in uw gemeente. De bijeenkomst vindt plaats via het online 

platform Zoom. 

 

Handreiking 
Om lokaal tot een krachtige invulling van de Week tegen Eenzaamheid te komen is een 

handreiking opgesteld: Zo pak je de Week tegen Eenzaamheid in jouw gemeente op - 

Een tegen eenzaamheid 

 

Aanmelden 
Interesse? U kunt zich opgeven bij het programmateam Eén tegen eenzaamheid van het 

ministerie van VWS: Aanmeldlink voor masterclass Week tegen Eenzaamheid (3 juni)  

Ongeveer een week voor de masterclass ontvangt u verdere informatie over het 

programma met de link voor deelname via Zoom. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met: Michelle Vollers, projectmedewerker Eén 

tegen eenzaamheid via m.vollers@minvws.nl  

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/handreiking/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/handreiking/
https://marry-inge32624.activehosted.com/f/21
mailto:m.vollers@minvws.nl

