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1. Inleiding 

In Schinnen heeft op 5 oktober 2018 een succesvolle conferentie over eenzaamheid plaatsgevonden. 

Het succes van de conferentie is, zij het niet uitputtend,  als volgt te omschrijven: 

• Er is een coalitie tegen eenzaamheid gepresenteerd waar ruim dertig organisaties die actief zijn 

in de huidige gemeente Schinnen, deel van uit maken.  

• Het was een invitational conference die werd bezocht door ruim 80% van de partijen die voor de 

conferentie uitgenodigd waren. Slechts een enkele partij heeft aangegeven om geen deel te 

kunnen uitmaken van de coalitie tegen eenzaamheid, veelal vanwege de spanning die dit opriep 

met de primaire doelstelling van de betrokken organisatie. Deze organisaties hebben wel alle 

hun sympathie voor het initiatief uitgesproken.  

• Op de conferentie is een “Ideeënfabriek” georganiseerd die zonder meer een aantal bruikbare 

ideeën en denkrichtingen heeft opgeleverd, maar die met name ook als functie bleek te hebben 

dat partijen die elkaar niet vaak tegenkomen, elkaar hier beter hebben leren kennen.  

• Vanuit de conferentie werd duidelijk aangegeven dat er een positieve energie van de 

samenkomst uitging, en dat het zaak is deze vast te houden. 

• Tim Scheffer, kunstenaar, presenteerde drie ontwerpen voor een kunstwerk dat de verbinding 

die voor de bestrijding van eenzaamheid nodig is, symboliseerde. Deze ontwerpen werden goed 

ontvangen en droegen bij aan de positieve energie.  

We willen een vervolg geven aan deze conferentie en het leek ons wel een goed idee om u daar nu, 

twee weken na dato, over bij te praten. 

 

Wat heeft de ideeënfabriek tijdens de conferentie opgeleverd? 

In vijf groepen is met elkaar gesproken over elk een voor die groep specifiek thema. De 

thema’s/vragen waren: 

• Zelfregie: kunnen eenzamen zelf de regie over de aanpak van hun probleem oppakken? Wat is 

daar dan voor nodig? 

• Jongeren: waarschijnlijk is voor jongeren een andere benadering nodig dan voor 

volwassenen/ouderen. Geef graag wat ideeën. 

• Signalering: zorgprofessionals komen vaak in situaties waarin zij eenzaamheidsproblematiek 

signaleren zonder precies te weten waar men daar mee heen moet. Wat zou helpen? Hoe kijkt 

men tegen een meldpunt aan? 



• Leerbare ouderen: kun je op oudere leeftijd nog die dingen leren die nodig zijn om anders met je 

eenzaamheid om te gaan?  

• €30.000,--: Je hebt €30.000,-- te besteden ter bestrijding van eenzaamheidsproblematiek. Wat ga 

je er mee doen, met als voorwaarde dat je er een structureel resultaat mee moet bereiken?  

Op de website www.civil-society.nl/eenzaamheid  kun je doorklikken naar een bestand waar de 

antwoorden terug te lezen zijn die de groepen op hun flip over vel hebben gepresenteerd. Een grove 

samenvatting en selectie van de gepresenteerde ideeën: 

• Zorg dat je weet wat er is aan eenzaamheidsbestrijding (in de huidige gemeente Schinnen en in 

Beekdaelen) 

• Eenzaamheidsbestrijding vraagt om een persoonlijke benadering  

• Je moet eenzaamheid/eenzame medeburgers in beeld krijgen en het taboe op eenzaamheid 

doorbreken 

• Deskundigheid ontwikkelen (zowel in signaleren/opsporen als in probleembenadering) 

• Deskundigheid betrokkenen en betrokken burgers benutten 

• Er is een relatie met inkomen/armoede 

Hoe gaan we verder? 

We gaan een paar stappen zetten.  

Nieuwsbrief 

De eerste stap is deze nieuwsbrief waarmee we de (beoogde) deelnemers aan de conferentie op de 

hoogte houden van de stappen die we zetten.  

Sociaal Vitaal 

Wat tijdens de conferentie niet breed uitgemeten is, maar wat wel belangrijk is om te vermelden: er 

is een initiatief binnen de gemeente Schinnen om een heel specifiek project op te zetten ter 

bestrijding van eenzaamheid. Dit is het project “Sociaal Vitaal” van de initiatiefgroep rondom Parc de 

Oirsprong is Oirsbeek. Vanuit het “Lokale Coalitie Project” hebben we contact met dit project (en de 

projectverantwoordelijke Hans Erkens uit Schinnen). We gaan binnenkort samen aan tafel zitten om 

te bezien op welke wijze we tot een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid in de gemeente Schinnen 

kunnen komen. Over de resultaten daarvan willen we graag in een volgende nieuwsbrief berichten.  

Beekdaelen 

Een belangrijke stap die we moeten zetten is om de energie die er momenteel is vast te houden terwijl er 

binnen de gemeente een grote verandering staat aan te komen: de fusie van Schinnen met Onderbanken en 

Nuth in de gemeente Beekdaelen. Er komt een nieuwe gemeenteraad en een nieuw College van Burgemeester 

en Wethouders die allebei veel energie nodig hebben om tot een nieuw bestuurlijk geheel te geraken. Het 

bestrijden van eenzaamheid staat dan vanzelfsprekend niet als nummer één op de prioriteitenlijst. Toch willen 

we met de aanpak van eenzaamheid niet alle activiteit in de koelkast zetten in afwachting van het moment 

waarop gemeenteraad en college weer een deel van hun focus hierop kunnen richten. Vandaar dat we nu 

zoeken naar een mogelijkheid om continuïteit te realiseren. Ook daarin willen we in de volgende nieuwsbrief 

berichten.  

Kunstwerk 

De positieve ontvangst van de ontwerpen van kunstenaar Tim Scheffer schreeuwen om een vervolg, dat we de 

komende periode samen met Tim zullen oppakken. Wordt dus ook vervolgd… Belangrijk is om hierbij te 

vermelden dat we Tim als kunstenaar aan het werk konden zetten dankzij een financiële bijdrage vanuit de 

http://www.civil-society.nl/eenzaamheid


Burger Initiatief Tafel van de Gemeente Schinnen. De Gemeente Schinnen stelt jaarlijks een bedrag ter 

beschikking waar burgers die een bepaald initiatief financieel ondersteund willen hebben een beroep op 

kunnen doen. Aanvragen voor ondersteuning worden beoordeeld en tot aan een bepaald bedrag ook 

toegekend door een enthousiaste groep burgers/vrijwilligers die samen de Burgerinitiatieftafel vormen.  

Sociale media 

We zullen in ieder geval ook aandacht voor de aanpak van eenzaamheid blijven vragen via een nog op te zetten 

Facebook pagina en Twitter account.  

 

Meer weten of ideeën inbrengen 

Wil je meer weten over de verdere ontwikkelingen of wil je ideeën kwijt: neem contact op met de projectleider 

Guus van Egdom. Via mail: guus@civil-society.nl of via de telefoon: 0624236691.  
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