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K oning Willem-Alexander sprak tijdens de 

laatste troonrede over eenzaamheid. Dat 

is bijzonder. Waarom? Omdat het woord 

eenzaamheid sinds 1814 nog nooit in de troonrede is 

genoemd. 

‘We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft 

van de 75+’ers zegt zich eenzaam te voelen,’ sprak onze 

koning in 2018. ‘De regering neemt initiatieven om een-

zaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare 

groepen meer vaste grond onder de voeten te geven.’ 

Hoe de regering dat doet, leest u verderop, in het interview 

met minister Hugo de Jonge. Hij staat niet alleen, want 

ook Den Haag gaat de strijd aan tegen eenzaamheid. Dat 

is hard nodig, want meer dan 50 procent van de Hagenaars 

voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Ik kan daar 

niet aan wennen; daarom is de strijd tegen eenzaamheid 

nu mijn topprioriteit.

De Koning en zijn regering kunnen die strijd tegen een-

zaamheid niet alleen voeren. En als wethouder kan ik dat 

ook niet. Eenzaamheid laat zich in heel veel gedaantes  

zien; het trekt zich niets aan van status of salaris. Daarom 

start ik in 2019 met een grote campagne, die Hagenaars 

bewust moet maken van het feit dat eenzaamheid 

tegenover je kan zitten in de tram, naast je kan wonen of 

net voor jou een bestelling doet bij de slager. En dat je dus 

altijd zelf een bescheiden rol kunt spelen bij het bestrij-

den van eenzaamheid. 

Daarom ben ik ook zo blij met de vele initiatieven van 

Haagse ondernemers. Activiteiten tijdens de week van de 

eenzaamheid, de campagne Met Hart en Zaak en natuur-

lijk het feit dat jullie je verenigd hebben in de Community 

tegen Eenzaamheid. De Haagse apotheker Sonja Keizer 

zegt: ‘Onze verantwoordelijkheid zou verder moeten 

reiken dan de schuifdeuren.’ Zo’n houding inspireert me. 

Zo zouden we met elkaar om moeten gaan in Den Haag. 

Het is namelijk niet acceptabel dat te veel mensen het 

gevoel hebben er alleen voor te staan. Dat ze het gevoel 

hebben dat er niemand naar ze omkijkt, dat het net 

lijkt alsof zij er niet meer bij horen Dat wil ik niet laten 

gebeuren. 

Als we allemaal in onze eigen omgeving oog hebben voor 

eenzaamheid, dan kunnen we er echt iets tegen doen. 

‘Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in 

ons land aan,’ zei Koning Willem-Alexander in dezelfde 

troonrede. ‘En eenzaamheid bestrijd je alleen samen,’ 

voeg ik er aan toe. 

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid

Gemeente Den Haag 

Fotografie: Martijn Beekman
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G espierde mannen met zware 

gewichten en fitte vrouwen die 

zich op ritmische muziek in 

het zweet werken. Het is zo´n beetje het 

typische beeld van een sportschool anno 

2019. Huiskamers, spelletjes en groepsac-

tiviteiten passen misschien niet helemaal 

binnen dat beeld. Toch is dat bij Active 

Health Center Leidschenveen anders. In 

deze sportschool stroopt men niet alleen 

de mouwen op om te sporten, maar ook om 

te ontmoeten. 

Sportschool Active Health Center Leidsch-

enveen heeft alle faciliteiten op het gebied 

van fitness, personal training en groepsles-

sen. Wat dat betreft niet anders dan andere 

professionele sportcentra. Maar deze sport-

school onderscheidt zich door de brede 

kennis op het gebied van gezondheid, vi-

taliteit en haar sociale visie. Clubmanager 

Jeroen Zoutendijk haalt zijn kracht dan ook 

uit het écht gezonder maken van mensen en 

het stimuleren van nieuwe ontmoetingen.

‘Wij willen een echte 
huiskamer van 

Leidschenveen zijn’
Iedereen moet kunnen sporten. Volgens 

clubmanager Jeroen is het daarom van 

groot belang om senioren en mindervaliden 

voldoende sportieve handvatten te bieden. 

In Leidschenveen zijn er speciale groepsles-

sen, fysiotherapeuten, vitaliteitslessen en is 

er zelfs een zwembad. Tijdens de Aqua Fit 

lessen worden in groepsverband oefeningen 

in het water gedaan. Door samenwerking 

met gemeente Den Haag en Fonds 1818 is er 

nu zelfs een verrijdbare tillift,                         >

Juist door de kleine dingen 
ontstaan vriendschappen

Clubmanager Jeroen Zoutendijk over sporten tegen eenzaamheid

 > zodat ook  mindervaliden in het 

water kunnen sporten. 

‘Het belangrijkste is dat 
mensen met elkaar praten 
en elkaar sterker maken’

Sporten is belangrijk, logisch. Maar ontspan-

ning, een luisterend oor en vriendschappen 

zijn dat zeker ook. Helaas zijn die elementen 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naast de 

aangepaste sportlessen organiseert Jeroen 

daarom ook spelletjesmiddagen en spelen 

tientallen leden gezellig klaverjas of yahtzee. 

Het begint met een kaartje leggen, maar al 

snel komen de deelnemers ook bij elkaar 

op de verjaardagen. Juist door die kleine 

dingen ontstaan vriendschappen, iets waar 

deze clubmanager trots op is. Niemand mag 

alleen zijn, dat is de insteek.

“Dus kom achter je tablet
 of pc vandaan en kijk eens 

wat meer om je heen” 

Volgens Jeroen Zoutendijk kun je als 

manager of ondernemer soms met hele 

kleine dingen al een groot verschil maken 

voor de doelgroep. Zo realiseert hij door 

enkele activiteiten, samen met betrokken 

werknemers, dé huiskamer van Leidschen-

veen. Het is tijd dat ook andere onderne-

mers, managers en bedrijfsleiders zich met 

hart en zaak inzetten voor hun omgeving. 

Professor Dr. Anja Machielse

P rofessor Dr. Anja Machielse is filosoof en sociaal wetenschapper 

aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar onderzoek betrekt 

ze wetenschappelijke theorievorming en sociale praktijken na-

drukkelijk op elkaar. Daarbij is ze gespecialiseerd in onderzoek naar sociaal 

isolement en andere vormen van sociale kwetsbaarheid. 

 “Ook eenmalige contacten kunnen voor 
sommigen aan de behoefte voldoen. Het 
meedoen aan activiteiten waar andere 
mensen bij betrokken zijn, kan heel 
erg helpen de sociale vaardigheden te 

oefenen en aan te scherpen”, 

zegt Prof dr. Machielse over de activiteiten van Active Health Center Leidsch-

enveen.

Bekijk de aflevering van Met Hart en Zaak over Jeroen Zoutendijk
op methartenzaak.nl

Gegevens Active Health Center

Henri Faasdreef 226, Leidschenveen

www.ahcdenhaag.nl

Jeroen vindt het belangrijk dat senioren blijven bewegen en blijven ontmoeten. Door het aanbieden 

van speciale sportlessen en leuke activiteiten creëert dé een huiskamer van Leidschenveen.

Tekst: Tim van den Eijk 
Fotografie: Latisha Loos



2018 was het jaar waarin u het 

programma ‘Eén tegen een-

zaamheid’ lanceerde. Hoe kijkt u 

hierop terug?

“Eenzaamheid krijgt steeds meer aandacht. En dat is hard 

nodig! Er zijn nu 700.000 75-plussers die zich eenzaam voelen. 

Als we die trend niet doorbreken zijn dit er in 2030 1,1 miljoen. 

Gelukkig is er sinds de lancering van het programma, in maart 

van dit jaar in Den Haag, veel gebeurd. Nederland komt echt 

in beweging tegen eenzaamheid. Ontzettend veel organisaties, 

bedrijven, instellingen, maar ook individuele mensen zetten 

zich in om eenzaamheid terug te dringen. Ambassadeurs van 

het programma bezoeken alle wethouders in Nederland om 

mee te gaan doen aan 

‘Eén tegen eenzaam-

heid’. 45 gemeenten 

met in totaal 7,5 

miljoen inwoners 

hebben beloofd mee 

te doen. Het doel is in 

elke gemeente een lokale coalitie tegen eenzaamheid op te 

starten. Landelijke instellingen, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties die met ouderen in contact komen, verenigen we 

in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Denk aan landelij-

ke zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook supermarktketens, 

banken, sportkoepels en -verenigingen, Horeca Nederland, 

ouderenbonden, zorgverzekeraars, grote musea, NS, service-

clubs, religieuze instellingen en de ANWB. Dit zijn allemaal 

organisaties die in contact komen met ouderen. Het idee is 

dat de deelnemers, vanuit hun eigen specialisme, een unieke 

bijdrage leveren aan de vermindering van eenzaamheid. Zoals 

ook de ondernemers in de Haagse Community tegen Eenzaam-

heid doen. Want iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid en 

alleen als we de krachten bundelen kunnen we dit vraagstuk te 

lijf. Dan moet het lukken om in onze samenleving ook weer echt 

sámen te leven.”

Dagelijks zetten Haagse ondernemers zich in voor hun 

klanten, de stad en haar inwoners. Natuurlijk met de echte 

Haagse ondernemersgeest, maar ook met een groen-geel 

hart op de juiste plaats. Wat is uw boodschap voor hen? 

“Denk na wat uw bedrijf kan doen tegen eenzaamheid. Als on-

dernemer kan en hoef je de zorg niet over te nemen. Juist met 

een klein gebaar kun je veel bereiken. Zo kan een vriendelijk 

woordje al erg fijn zijn als je je alleen voelt. En gastvrijheid in je 

winkel is in ieders voordeel. Denk aan een presentje voor een 

jarige klant of een kopje koffie. Wat extra aandacht of service 

geeft het gevoel erbij te horen. Laten we op die manier een 

samenleving creëren waarin wij naar elkaar omkijken. Daar is 

grote behoefte aan en niet alleen bij ouderen. En daarnaast: 

weet de vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders in je 

gemeente goed te vinden. Werk samen met elkaar, vanuit een 

coalitie.”
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U 
heeft vanuit de gemeentelijke politiek de overstap gemaakt naar een landelijke rol. Wij zijn nu nog de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid, maar zouden net als u graag in heel Nederland ondernemers betrekken in de 

strijd tegen eenzaamheid. Heeft u voor ons een advies?

“De Haagse Community tegen Eenzaamheid is het eerste lokale samenwerkingsverband waar ondernemers zo sterk samen 

optrekken tegen eenzaamheid. Mijn doel is dat er in elke gemeente lokale coalities komen, publiek-private samenwerkingen 

die in de haarvaten van de lokale samenleving eenzaamheid duurzaam aanpakken. Het is enorm waardevol als de Haagse 

community zijn ervaringen en kennis wil delen en ondernemers in de rest van het land wil inspireren te kijken waar zij het 

verschil kunnen maken tegen eenzaamheid. De bedrijven en organisaties die een landelijk bereik hebben kunnen onderdeel 

uitmaken van de Nationale Coalitie.”

Interview
M E T  H U G O  D E  J O N G E

‘Het doel is in elke gemeente 
een lokale coalitie tegen

 eenzaamheid op te starten.’
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M ensen worden te vaak en te snel voorgesorteerd volgens 

Marina Sonneveld, Pastor bij het Oecumenisch Aandachtscen-

trum in Den Haag. Dit centrum is een rustpunt in de stad en een 

plaats van ontmoeting waar iedereen vrijblijvend langs kan komen. 

“Echt aandacht voor elkaar hebben 
hoort niet alleen in dit centrum 
te gebeuren, maar in de hele 

maatschappij. Daarom is het zo 
belangrijk dat ondernemers zich 

inzetten voor de medemens”, 

aldus Marina over de Haagse Community tegen Eenzaamheid.

Bekijk de aflevering van Met Hart en Zaak over Jillian Barrett 
op  methartenzaak.nl

Gegevens Nubifera Schoonheidssalon

Aronskelkweg 58, Den Haag

www.nubifera.nl

Pastor Marina Sonneveld

D en Haag letterlijk en figuur-

lijk nóg mooier maken. Daarbij 

niet alleen oog hebben voor 

het uiterlijk, maar ook tijd en aandacht 

besteden aan het innerlijk. Leden van de 

Haagse Community tegen Eenzaamheid 

zetten zich in voor hun omgeving. Maar 

hoe maak je een echte klik met klanten 

en verbind je mensen met elkaar? Jillian 

Barrett, eigenaresse van schoonheidssalon 

Nubifera, vertelt.

Goede gezichtsbehandelingen, professio-

nele peelings en heerlijke maskers. Na een 

bezoek aan de schoonheidssalon wil je let-

terlijk en figuurlijk nog lekkerder in je vel 

zitten. Maar is dat slechts een kwestie van ui-

terlijke verzorging? Volgens schoonheidsspe-

cialiste Jillian Barrett boek je dat resultaat 

alleen door ook echt tijd en aandacht voor 

de klant te hebben. Daarom is er bij Jillian 

altijd ruimte voor serieuze vragen, diepe ge-

sprekken en een luisterend oor. 

´Jij bent de enige met wie 
ik de diepte in kan´

Schoonheidssalon Nubifera heeft een brede 

klantenkring en ook veel senioren komen 

voor behandelingen. Tijdens die behande-

lingen en het één-op-één contact ontstaan 

vaak intense gesprekken. Jillian merkt met 

regelmaat op dat mensen om een praatje 

verlegen zitten en soms ook echt eenzaam 

zijn. Dat neemt ze serieus, want als professio-

nal in deze sector kan je eenzaamheid signa-

leren en er meteen proberen wat aan te doen. 

Wat dan een eerste stap kan zijn? Jillian zorgt 

voor een veilige en rustige omgeving, neemt 

de tijd en luistert altijd oprecht.

´Soms ben je ook een 
vriendin en maatschappe-

lijk werkster in één´ 

Samen met vakgenoten organiseert deze 

onderneemster regelmatig beautydagen. 

Kleinschalige events in Den Haag waar 

mensen die wat extra aandacht verdienen 

zich op laagdrempelige wijze lekker in de 

watten laten leggen. Tijdens die dagen 

slaan verschillende specialisten de handen 

ineen om de bezoekers een geweldige dag 

te bezorgen. “Het mooie is ook dat mensen 

nieuwe contacten leggen en uit het sociale 

isolement komen”, zegt een bevlogen Jillian.  

‘Ik herken de pijn die 
mensen hebben´

Waar komt die sociale bewogenheid van een 

schoonheidsspecialiste vandaan? Als Jillian 

acht jaar oud is, krijgt haar vader een nieuwe 

vrouw. Helaas verloopt dan niet alles zoals 

het hoort en wordt zelfs de kinderbescher-

ming erbij geroepen. Dit verandert alles. 

Uiteindelijk moet Jillian naar een opvoed-

centrum waar ze compleet gereset wordt. De 

pijn die ze nu bij haar klanten ziet en herkent, 

motiveert haar om er oprecht voor een ander 

te zijn. Daarom is er bij Jillian Barret altijd 

ruimte om te zijn wie je bent. 

Jillian neemt tijdens haar werk de tijd voor diepe gesprekken met haar klanten en organiseert 

beautydagen voor mensen uit de buurt die extra aandacht verdienen.

Schoonheidsspecialiste Jillian Barrett zet zich in met hart en zaak

Mensen met elkaar verbinden, 
dat is de drijfveer
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E r klinkt gezellig geroezemoes als ik het lokaal inloop 

waar de workshop ‘Signaleren van eenzaamheid’ net 

is afgerond. Een van de deelnemers staat na te praten 

met de trainster als een collega met een stralend gezicht tussen-

beide komt en zegt “Ik ga je onderbreken; ik moet nu echt naar 

huis” om er lachend aan toe te voegen “Zie je, ik heb het goed 

geleerd!” 

Het is inderdaad één van de dingen die ze vanmiddag geleerd 

hebben van trainster Lies Nolden. Allemaal willen ze extra 

aandacht geven aan eenzame klanten, maar wat doe je als 

iemand door blijft praten terwijl jij verder moet met je werk? 

Het is een van de redenen waarom niet iedereen een gesprek 

aan durft te gaan. Net als de angst om iemand te kwetsen, of 

het gevoel te jong te zijn om een oudere iets persoonlijks te 

vragen. Vraag- en handelingsverlegenheid noemt Lies dat, en zij 

weet er wel raad mee. Er is beknopt tijd in de twee uur durende 

workshop, maar toch wordt er geoefend in het aangaan, voeren 

én afronden van een gesprek. Met voorbeeldzinnen als ‘Ik zie dat 

u…’, ‘Vindt u het fijn als …’ en het beproefde ‘Ik ga u onderbre-

ken..’. 

Vandaag was het de beurt aan een derde groep Albert Heijn 

medewerkers. Op dit moment is er één medewerker per Haagse 

vestiging getraind in het signaleren van eenzaamheid per 

vestiging. De supermarktketen heeft de ambitie in februari 2019 

een tweede lichting de workshop te laten volgen, zodat er twee 

medewerkers per vestiging getraind zijn. Lies, trainer bij Indigo 

Preventie, is blij om dit te horen: “Er zijn deelnemers die mij na 

afloop meegeven dat ze graag nog meer zouden leren, om ook 

met zeer moeilijke situaties om te kunnen gaan. Dat is heel lief, 

en goed bedoeld, maar het is niet nodig, want daar zijn professi-

onele hulpverleners voor. We hebben veel meer aan lichte des-

kundigheidsbevordering in de breedte, dan één extra specialist.”

Workshop Signaleren 
van Eenzaamheid, 
voor ondernemers en 
medewerkers van bedrijven

Een interview met trainster Lies Nolden

Wat is de belangrijkste boodschap 
die jij de workshop deelnemers 
meegeeft?
“Dat eenzaamheid complex is. Het ontstaat niet 

alleen door een gebrek aan contacten of activi-

teiten. Heel vaak ontstaat het doordat mensen 

niet in staat zijn om verbinding te maken met 

zichzelf of mensen om zich heen, omdat ze 

vaardigheden missen, weinig zelfvertrouwen 

hebben of niet goed kunnen omgaan met 

tegenslag in hun leven. Omdat het probleem 

complex is, is de oplossing dus ook niet simpel. 

Activiteiten organiseren, een luisterend oor 

bieden en het taboe doorbreken is belangrijk, 

maar de oorzaak zit vaak dieper en daar is hulp-

verlening voor nodig.”

Wat adviseer jij ondernemers en 
medewerkers die eenzame klanten 
willen helpen? 
“Loop een keer binnen bij het wijkcentrum in 

de buurt en vraag naar hun aanbod. Neem een 

stapel flyers mee en leg die in je winkel. Het gaat 

om samenhang: als zorg- en welzijnsorganisa-

ties en ondernemers en bedrijven de handen in-

eenslaan dan kunnen we zóveel doen! Daarom 

vind ik het ook zo mooi om in deze workshops 

de enorme betrokkenheid van medewerkers bij 

hun klanten te zien. Ik had dat niet verwacht. 

Als er oog en begrip is voor eenzaamheid, dan 

is het voor eenzame mensen makkelijker om 

in beweging te komen. In die zin is taboedoor-

breking heel belangrijk en ondernemers en 

bedrijven kunnen daar een grote rol in spelen. 

Een vriendelijk gezicht doet vaak al heel veel 

goed”.

Waarom is Indigo Preventie gevraagd 
deze workshop te ontwikkelen? 
“Bij Indigo Preventie organiseren we cursussen 

en activiteiten voor mensen die een verhoogd 

risico lopen op psychische klachten of deze al 

in een milde vorm hebben. We zijn onderdeel 

van de Parnassia Groep en richten ons op het 

voorkomen van de drie grootste problemen 

binnen de geestelijke gezondheidszorg: 

depressie, angst en alcoholmisbruik. Eenzaam-

heid speelt hier in een grote rol, als oorzaak of 

als gevolg, en daarom bieden we ook daarvoor 

cursussen aan. We deden dat al voor eenzame 

mensen zelf, bijvoorbeeld middels onze 

workshops en trainingen  ‘Vrienden maken’ en 

‘Omgaan met verlies’. Ook voor zorg- en wel-

zijnsprofessionals verzorgen wij workshops op 

het gebied van signaleren en verwijzen. Om die 

reden heeft de Haagse Community tegen Een-

zaamheid ons gevraagd een workshop te ont-

wikkelen specifiek voor ondernemers en mede-

werkers van bedrijven.”

Hoe kunnen ondernemers en (me-
dewerkers van) bedrijven zich 
aanmelden voor deze workshop?
“Door een mailtje te sturen naar 

info@communitytegeneenzaamheid.nl 

De workshop duurt twee uur en wordt kosteloos 

aangeboden. Er worden regelmatig workshops 

via open inschrijving georganiseerd, maar we 

zien dat met name de in company variant goed 

werkt. Collega’s van verschillende afdelingen of 

filialen krijgen zo de kans om hun ervaringen 

te delen en daar wordt dankbaar gebruik van 

gemaakt. Dus aan alle Haagse ondernemers en 

bedrijven die dit lezen: ik hoop jullie binnenkort 

in een leslokaal te ontmoeten!”
#

Om aan te tonen dat de gemeente Den Haag de inzet van on-

dernemers en bedrijven waardeert, was wethouder Kavita  

Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) op 3 december 

2018 aanwezig om een groep workshopdeelnemers het certifi-

caat van deelname uit te reiken. 

“Dat deze supermarktmedewerkers 
zich bewust zijn van hun 

mogelijkheden in het bestrijden 
van eenzaamheid in onze stad, 

dat is geweldig! 
Daar moeten we meer van hebben!” 

aldus de wethouder. 

“We hebben veel meer aan lichte 
deskundigheidsbevordering in de

breedte, dan één extra specialist.”

Tekst: Hilde Maasland
Fotografie: Nick van den Dungen
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V an oudsher is de supermarkt 

al een ontmoetingsplek, een 

belangrijke spil in de wijk en 

onmisbaar voor de dagelijkse praatjes. 

Naarmate de supermarkten steeds groter 

en moderner worden, lijkt dat sociale 

aspect soms te verdwijnen. Maar Johan 

Roodenrijs, supermarktmanager bij Albert 

Heijn Apeldoornselaan, zet zich juist extra 

hard in voor de lokale betrokkenheid. Want 

een echte ondernemer, onderneemt ook 

buiten de vier muren van de winkel.

Alweer tien jaar is Johan supermarktmanager 

bij Albert Heijn. De rasechte Hagenaar steekt 

de handen graag uit de mouwen om alles in 

de winkel op rolletjes te laten lopen. Maar 

dat is zeker niet zijn enige taak. Als project-

leider van projectgroep Lokale Betrokken-

heid en actief lid van de Haagse Community 

tegen Eenzaamheid, zet Johan zich met hart 

en zaak in om eenzaamheid te bestrijden. En 

die taak neemt hij serieus, want de 40 Albert 

Heijn supermarkten in Den Haag kunnen een 

grote impact hebben.

´Lokale betrokkenheid 
gaat verder dan vier 

winkelmuren´
Maar hoe vertaal je een term als lokale be-

trokkenheid in effectieve activiteiten in de 

praktijk? Hoe breng je beleid naar de super-

marktvloer? Johan Rodenrijs doet dat op ver-

schillende manieren. Zo bedenkt hij samen 

met andere supermarktmanagers projecten 

die de band met de buurt versterken. Een 

mooi voorbeeld is het project bij de Albert 

Heijn aan de Escamplaan: in samenwerking 

met het zorgcentrum is er een buddyfiets in 

het leven geroepen. Een medewerker van 

Dit is geen proces, 
dit komt recht uit het hart

Supermarktmanager Johan Roodenrijs wil ook een goede buur zijn

Voor Johan is een supermarkt ook een échte ontmoetingsplek en is lokale betrokkenheid 

één van de belangrijkste pijlers. 

maandag t/m vrijdag

  6.00  De West Wekker
Veel muziek en de hoofdpunten van het nieuws met Arthur Boddéus of Ivar Lingen.

  7.00  Muijs in de Morgen
 Bas Muijs brengt nieuws, sport, weer, verkeer en muziek bij het opstarten van je dag.  

  9.00  Aan de Bak
 Patrick van Houten zorgt voor een gezellige en vrolijke ochtend terwijl jij ‘aan de bak’ gaat. 

12.00  Broodje Bral
Sjaak Bral presenteert een luchtig lunchprogramma. Licht verteerbare radio met  

 sprankelende muziek, verfrissend nieuws en veel Haagse humor. 

14.00  Margriet
Een gezellig programma met veel muziek en mooie verhalen, door Margriet van der Eijk. 

16.00  Studio Haagsche Bluf
Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij. In het laatste uur ontvangt Tjeerd  

 altijd een spraakmakende gast. 

19.00 ma: WestBusiness Radio

Rudo Slappendel ontvangt iedere week regionale ondernemers en praat met hen over  
 hun bedrijf, hun passie en hoe zij hun werk combineren met hun privéleven.

19.00 di t/m vrij: Rudo
Van dinsdag t/m vrijdag presenteert Rudo Slappendel een programma bomvol muziek.

20.00 Avondprogrammering (non-stopmuziek en om 23.00 uur Met het Oog op Morgen)

zaterdag

 9.00 UIT!
Rogier van der Zanden brengt je de beste uittips voor het weekend.

12.00  Non-stop muziek

14.00 Radio West Sport
Met vooral aandacht voor het regionale amateurvoetbal, gepresenteerd door Bart  

 Nolles. 

18.00  Avondprogrammering (non-stopmuziek en om 23.00 uur Met het Oog op Morgen)

zondag

7.00 Klassiek op West
Aad de Been brengt bekende en onbekende klassieke muziek en wereldmuziek. 

 9.00  Ouwe Joekel
Leen Huisman draait 78-toeren platen: ook op verzoek!

10.00 UIT!

12.00  Adres Onbekend
De regionale editie van het KRO-programma, vol mooie verhalen en zoektochten. 

14.00 Non-stop muziek

17.00  Avondprogrammering (non-stopmuziek en om 23.00 uur Met het Oog op Morgen)

Sjaak Bral

Bas Muijs

Margriet van der Eijk

Bart Nolles

Leen Huisman

Elke maand de programmagids in je mailbox?
Blijf altijd op de hoogte van de (nieuwe) programma’s van 89.3 Radio West en TV West 
via de maandelijkse nieuwsbrief, die leest als een gids. Ook maak je dan geregeld kans op 
gratis kaartjes, ontvang je uitnodigingen om opnames bij te wonen en lees je exclusieve 
interviews met bekende West-iconen. Inschrijven kan via Omroepwest.nl/nieuwsbrief 

Download de gratis Omroep West app: volg overal en altijd het nieuws en luister en kijk 
LIVE naar de uitzendingen. 

Tekst: Tim van den Eijk 
Fotografie: Latisha Loos
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Toestemming van de persoon in 
kwestie
Om de melding in behandeling te kunnen nemen, 

moet de burger in kwestie op de hoogte zijn van 

en instemmen met de melding. Hij of zij moet 

toestemming geven voor het delen van gegevens 

met de hulpverlener of hulpverlenersorganisatie. 

Stemt de betrokkene níet in met de melding maar 

is de situatie zo schrijnend dat je toch melding 

wilt maken, vermeld dan op het meldformulier 

de reden dat de persoon in kwestie geen toe-

stemming geeft.

Wat gebeurt  er  met  de melding?
Na uw melding onderzoekt een medewerker van 

het ICP hoe de persoon waarvoor u melding heeft 

gedaan er aan toe is. Samen met de persoon in 

kwestie kijkt de medewerker naar mogelijke op-

lossingen en zorgt hij of zij dat diegene de juiste 

zorg en begeleiding krijgt. 

Melding maken?
Achter de schermen wordt gewerkt aan 

een Haagse Community tegen Eenzaam-

heid app, die het doen van een melding ver-

gemakkelijkt (zie afbeelding). Tot die tijd is 

het Meldpunt te bereiken via onze website:  

www.communitytegeneenzaamheid.nlmeldpunt

Wil je eerst overleggen met een medewerker van 

het ICP? Dat kan! Het team is op werkdagen van 

8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 070 353 74 67.

“W aar kan ik terecht als ik hulp zoek voor een eenzame klant?”

Tijdens de inspiratiebijeenkomsten van de Haagse Community 

tegen Eenzaamheid wordt de vraag regelmatig door deelnemers 

gesteld: “Waar kan ik terecht als ik hulp zoek voor een eenzame klant?” Deelnemers die 

onze workshop Eenzaamheid Signaleren (zie het artikel hierover elders in dit Magazine) 

volgen, krijgen uitleg over de verschillende hulp- en verwijsmogelijkheden. Je kan bij-

voorbeeld de persoon in kwestie adviseren een bezoek te brengen aan de huisarts of 

het dichtstbijzijnde Wijkcentrum. Maar wat als diegene die stap niet wil maken? Dan kan 

je terecht bij het Meldpunt van de Haagse Community tegen Eenzaamheid. 

Unieke samenwerking
Het Meldpunt is een unieke samenwerking tussen de Haagse Community tegen Een-

zaamheid en het Intermediairen Contactpunt (ICP) van de gemeente Den Haag. Het 

ICP is er voor professionals die klanten helpen die vastlopen. Tot voor kort waren dat 

voornamelijk zorg- en welzijnsprofessionals, maar in samenwerking met de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid is het meldpunt nu ook bereikbaar voor onderne-

mers en medewerkers van bedrijven die in hun werk in contact komen met klanten die 

eenzaam zijn en (extra) aandacht nodig hebben.

Meldpunt van de Haagse 
Community tegen Eenzaamheid

Het Meldpunt van de Haagse Community tegen Eenzaamheid is dé plek waar 
Haagse ondernemers en medewerkers van bedrijven melding kunnen doen als 

een van hun klanten eenzaam is en graag hulp wil. 

H edwig Vos van V&V Huisartsen pleit voor een vernieuwende 

aanpak om eenzaamheid vanuit de medische wereld te bestrij-

den. Daarvoor kijkt ze verder dan medicijnbehandelingen, stelt 

ze gerichte vragen en verwijst ze door naar de juiste hulpverleners. Maar 

integraal overleg en community building spelen zeker ook een grote rol. 

Daarom is het volgens haar van belang dat ondernemers laten zien dat ze 

het zich aantrekken, dat ze bewust zijn van hun mogelijke impact. 

“Als de activiteit van een ondernemer 
maar twee van de twintig deelnemers 
helpt, is dat misschien al effectiever 

dan veel medicijnen”.

Bekijk de aflevering van Met Hart en Zaak over Johan Roodenrijs 
op  methartenzaak.nl

Gegevens Albert Heijn

Apeldoornselaan 266, Den Haag

www.ah.nl

Hedwig Vos

Albert Heijn haalt een bewoner van het zorg-

centrum op om samen een rondje te fietsen 

Samen praten, samen gezond bezig zijn en er 

even tussenuit.. “Hoe klein de moeite ook is, 

voor de bewoners van het zorgcentrum kan 

het veel betekenen. Even samen een blokje 

om en een praatje maken, dat is toch wel het 

minste wat we kunnen doen”, vertelt de su-

permarktmanager. 

‘Onze corebusiness
blijft potten pindakaas 
verkopen, maar sociale 

betrokkenheid is minstens 
zo belangrijk’

Natuurlijk gaat het in een supermarkt om 

het verkopen van mooie producten en het 

bedienen van de klant. Maar Johan kijkt 

toch ook verder dan ´de potten pindakaas´. 

De supermarkt is volgens hem meer dan 

koelvakken, versafdelingen en kassa´s. De 

supermarkt is en blijft een ontmoetings-

plek. Daarom hecht hij ook veel waarde aan 

de mooie momenten aan de koffietafels. 

Klanten, maar ook werknemers komen er 

samen en maken een praatje. Voor sommige 

klanten is dat een lichtpuntje op de dag. 

Mooi dat zo´n kopje koffie op geheel eigen 

wijze al eenzaamheid kan bestrijden.

´Als je ziet wat voor 
impact een klein gesprekje 
aan de koffietafel heeft …

hartverwarmend´

Natuurlijk ben je als (supermarkt)manager 

veel bezig met leidinggeven, beleidsbe-

paling en het maken van plannen. Maar 

Johan Roodenrijs laat op inspirerende en 

trotse wijze zien hoe mooi het is om met 

die plannen concreet iets voor een ander te 

betekenen. 
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samen schelden en commentaar geven op 

de spelers is iedereen hier welkom. Als zijn 

bezoekers het gezellig hebben, heeft de alle-

mansvriend het ook goed. Er wordt dan toch 

weer wat verteerd en een win-winsituatie 

ontstaat. Iedereen blij. 

‘Voor een klein bedrag eet 
je gezellig met z’n allen 

verse groenten’

Oké, Leo’s koffiehuis is dus een echte ont-

moetingsplek. Maar wat doet deze vriende-

lijke Hagenees nog meer om eenzaamheid in 

de buurt te bestrijden? Leo start samen met 

zijn Poolse buurvrouw een maaltijdservice. 

Drie keer per week staat ze achter de potten 

en pannen en maakt verse maaltijden klaar. 

Ideaal voor de bezoekers van het koffiehuis 

en voor nog veel meer mensen uit de wijk. 

De maaltijden kosten namelijk weinig en 

worden ook aan huis bezorgd. Zo krijgen ook 

de buurtbewoners met een kleine portemon-

nee een goeie maaltijd voorgeschoteld. Voor 

de volgende maaltijd nodigt Leo ze het liefst 

uit aan zijn stamtafel. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd.

G eld kan ook een veroorzaker zijn van eenzaamheid. Of liever 

gezegd: het ontbreken van geld. Wie leeft in armoede kan nooit 

eens even met vrienden afspreken in een restaurant, kroeg of kof-

fiehuis. Pastor Marina Sonneveld ziet in het Aandachtscentrum dagelijkse 

hoe armoede een sociaal isolement kan veroorzaken. 

“Zonder geld wordt het leven 
bijzonder ingewikkeld”, 

aldus Marina. Juist daarom vindt zij het zo belangrijk dat er voor alle lagen 

in de bevolking ontmoetingsplekken zijn.

Bekijk de aflevering van Met Hart en Zaak over Leo Dommanschet
op  methartenzaak.nl

Gegevens Leo’s Koffiehuis

Oudemansstraat 436, Den Haag

Pastor Marina Sonneveld

E r wordt gelachen, geproost, 

gepraat en genoten. Tussen oude 

fotolijstjes, ADO sjaals en krijt-

borden speelt het typische Haagse leven 

zich af. Leo’s Koffiehuis, de plek waar le-

vensgenieters van allerlei pluimage samen-

komen en de dagelijkse beslommeringen 

bespreken. Vanuit dit koffiehuis zet Leo 

Dommanschet zich met hart en zaak in voor 

zijn buurt. 

Sinds 2008 is Leo eigenaar van zijn eigen 

typische Haagse koffiehuis in Den Haag. De 

wereldberoemde Haagse koffiehuizen, wie 

kent ze niet? De gezellige en authentieke 

ontmoetingsplekken waar de wereld aan je 

voorbij trekt en waar het echte leven zich 

afspeelt. De plek voor een bakkie, happie, 

praatje en borreltje. Maar Leo’s koffiehuis is 

nog meer dan dat. Zijn hoekje op de Oude-

mansstraat en de Paets van Troostwijkstraat 

is vooral de sociale uitvalsbasis van de buurt. 

En dat begrijpt Leo als geen ander, naast 

barman is hij ook: bemiddelaar, uitsmijter, 

luisterend oor, boodschapper, regelaar en 

vooral vriend van velen. 

‘Ik vind het zelf ook 
helemaal niets om alleen 

te zijn’
Het is niet zo gek dat Leo al ruim tien jaar 

met veel plezier zijn zaak runt: hij is zelf ook 

gewoon graag onder de mensen. Daarin is hij 

zeker niet de enige. Onder de timmerman-

nen, advocaten, vuilnismannen, doctoren 

en andere bezoekers bevinden zich ook veel 

alleenstaanden. Allen komen graag naar 

het koffiehuis voor warmte, vriendschap 

en gezelligheid. Vergeet ook de voetbal-

wedstrijden van ADO niet: voor een potje 

Elkaar een handje helpen, een oogje in het zeil houden en samen een hapje eten. Leo ontvangt iedereen 

in zijn koffiehuis en brengt verse maaltijden rond bij alleenstaanden in de wijk.

Leo Dommanschet bestrijdt eenzaamheid vanuit zijn koffiehuis in Laakkwartier

Tijd voor een beetje leven 
in de brouwerij

Tekst: Tim van den Eijk 
Fotografie: Latisha Loos



Deze hartenkreet trof ik op een gekreukeld briefje. In 
de hoek van een prikbord bij mijn moeder. Geen van 
haar drie kinderen heeft langer dan een jaar of 2 bij 
haar gewoond en de hele situatie was… anders dan 
wat je ideaal zou noemen.

Voor mij was deze tekst een trigger. Na een tijd kon ik 
vergeven wat haar niet aan te rekenen viel. De schuld 
die ze droeg wilde ik haar niet laten dragen. In ieder 
geval niet alleen. Ik ging vaker op bij haar langs. Voor 
mijn gevoel kwamen we, ieder op ons eigen manier, 
tot elkaar. Vrede met wat is. Ik hoop dat ze zich minder 
eenzaam voelde in haar strijd.

Mijn broer had ook deze wens, maar de stap nog niet 
gezet. Helaas was hij te laat. Dit maakte veel indruk 
op mij. Hierdoor besefte ik me nog meer dat ieder van 
ons een eigen verhaal heeft maar ook een rol speelt in 
dat van een ander. Als lezer. Als schrijver. 

De Haagse Community tegen Eenzaamheid is een 
manier om me in te spannen voor wie zelf de woorden 
niet kan vinden. Mijn verhaal is geen uniek verhaal. Er 
zijn meer verhalen. Sommige hoofdstukken gesloten, 
vele pagina’s nog onbeschreven. Hopelijk kunnen wij 
van betekenis zijn. De strijd tegen eenzaamheid is er 
een die niet alleen moet worden gevoerd.

Marc Daalmans
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J e wordt doorverwezen door de 

huisarts, stapt de schuifdeuren 

binnen en trekt een nummertje. 

Een paar minuten later loop je met de 

voorgeschreven medicijnen richting huis. 

De apotheek. Natuurlijk hebben gewone 

apothekers bergen aan kennis en gaat men 

zorgvuldig om met de uitgave van medi-

cijnen. De apotheek van Sonja Keizers is 

zo´n gewone apotheek… en méér. Niet 

voor niets koos zij voor de naam Pillen en 

Praten. Want praten met de apotheker is 

beter.

De eigenares van een apotheek als Pillen en 

Praten is betrokken, heeft inlevingsvermo-

gen en neemt vooral tijd voor haar klanten. 

Drie aspecten die je honderd procent terug-

vindt in Sonja Keizers. De sociaal bewogen 

apotheker is ervan overtuigd dat haar functie 

meer taken kent dan enkel medicijnen 

uitdelen. De verantwoordelijkheid die Sonja 

neemt, reikt verder dan de langzaam open-

gaande schuifdeuren van haar apotheek. Als 

lid van de Haagse Community tegen Een-

zaamheid zet Sonja zich letterlijk met hart en 

zaak in om eenzaamheid te bestrijden.

‘Op de momenten die er 
echt toe doen, hebben wij 

contact met de mensen’

Het is een belangrijke pijler van de bedrijfsfi-

losofie, zit volledig ingebakken in de menta-

liteit van haar werknemers en is Sonja zelf op 

het lijf geschreven: sociale betrokkenheid. 

Daarom is er in de apotheek letterlijk en fi-

guurlijk ruimte om even met de klant te gaan 

zitten. Om ongestoord met elkaar te praten. 

“We werken veelal met ouderen die kampen 

met gezondheidsproblemen en ik denk zeker 

dat er een relatie is tussen eenzaamheid 

en gezondheidsproblemen”, vertelt Sonja. 

En juist op de momenten die een keerpunt 

kunnen zijn, heeft het team van Sonja contact 

met die ouderen. Dat contactmoment kan 

Mensen vertellen ons 
erg veel

Volgens apotheker Sonja Keizers is praten een belangrijk medicijn

Apotheker Sonja neemt tijdens haar werk echt tijd en ruimte om naar klanten te luisteren. 

Met elkaar praten kan soms ook al een helende werking hebben. Haar apotheek heet dan ook niet 

voor niets Pillen en Praten. 

Tekst: Tim van den Eijk 
Fotografie: Latisha Loos
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Verbinding via een voordeelpas: 
maak kennis met de Hofpas!

 “Ik heb echt de leukste baan ooit!” zegt ze stralend, en neemt nog een slok van haar 
cappuccino. Ik zit tegenover Jose Bosch, manager van De Hofpas, een gratis pas voor alle inwoners 
van regio Haaglanden, die voordeel biedt bij lokale bedrijven, instellingen en activiteiten. Volgens 

mij heeft ze gelijk. We zitten al bijna een uur te praten en ik heb alleen maar mooie en inspirerende 
verhalen en ideeën gehoord. Al gauw komen we tot dezelfde conclusie: de Hofpas en de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid gaan samenwerken!  

Professor Dr. Anja Machielse

E enzaamheid is niet iets wat je aan de buitenkant kunt zien. Volgens 

hoogleraar Anja Machielse kun je eenzaamheid pas signaleren 

wanneer je echt aandacht voor iemand hebt. 

“In alle levensfases zijn er momenten 
die eenzaamheid in de hand kunnen 
werken. Door tijd te nemen om met 
mensen te praten, kan eenzaamheid 

beter gesignaleerd worden.” 

Prof. Dr. Anja Machielse studeerde filosofie, is afgestudeerd in de sociale we-

tenschappen en  gespecialiseerd in (sociaal) kwetsbare ouderen.

Bekijk de aflevering van Met Hart en Zaak over Sonja Keizers 
op  methartenzaak.nl

Gegevens Apotheek Pillen en Praten

Volendamlaan 1260, Den Haag

www.pillenenpraten.nl

ook al bijdragen aan de gezondheid en het 

welzijn. Daarom wordt er bij apotheek Pillen 

en Praten altijd gekeken naar de mens achter 

het doktersrecept. 

‘Na tien minuten liep ze 
zonder pillen de deur uit’

Het perfecte voorbeeld vindt kortgeleden 

plaats. Een oudere vrouw komt langs bij de 

apotheek om voorgeschreven antidepressiva 

op te halen. Aan de balie vertelt ze over haar 

situatie en langzamerhand ontstaat er een 

diepgaand gesprek. Naarmate de minuten 

verstrijken, maken serieuze onderwerpen zo 

nu en dan plaats voor iets luchtigs. Er wordt 

uiteindelijk zelfs gelachen. 

Uitkomst? Na een goed gesprek besluit de 

vrouw dat ze de antidepressiva toch maar 

niet meeneemt; een paar luisterende oren 

en een kop vol begrip zijn voor vandaag 

voldoende. 

L aten we bij het begin beginnen: 

wat is de Hofpas? “De Hofpas is 

een sociaal bedrijf zonder win-

stoogmerk, geïnitieerd door de Volharding 

(*zie kader) en Florence. Wij verbinden lokale 

winkeliers en ondernemers met bewoners. 

Deze winkeliers, die garant staan voor per-

soonlijke service, kwaliteit en advies, bieden 

Hofpashouders extra voordeel. Omdat de 

pashouders daardoor goedkoper uit zijn, 

hopen we dat ze vaker boodschappen doen 

in de buurt, of gebruik maken van lokale 

ondernemers. Daarnaast willen we pashou-

ders inspireren er vaker op uit te gaan door 

bezoekjes aan bijvoorbeeld theater, musea 

en evenementen financieel aantrekkelijker 

te maken.”

Nou willen we natuurlijk ook weten waarom 

jij de leukste baan ooit hebt!

“Ik ben zelf ook ondernemer geweest en 

heb daardoor affiniteit met die doelgroep. 

Ik ben ook een ondernemend type; geef mij 

een concept op hoofdlijnen en ik vind het 

geweldig om dat uit te rollen. Daarnaast ben 

ik al jaren maatschappelijk betrokken, ook 

in mijn werk. De sociale component van de 

Hofpas in samenhang met die ondernemers-

zin maakt dit de perfecte baan voor mij.” 

Welke rol zie jij voor de Hofpas in het be-

strijden van eenzaamheid in onze stad?  

“Als mensen lokaal gaan winkelen, ontstaat 

er meer binding, plezier en gezelligheid in de 

wijk. Het maakt winkelgebieden prettiger en 

aantrekkelijker en dat betekent dat er meer 

ruimte is voor ontmoeting, dichtbij huis. Dat 

laatste is vooral voor ouderen een belang-

rijke voorwaarde. Wij vragen onze partners 

ook concreet wat zij kunnen of willen orga-

niseren voor ouderen, om zo hun daluren te 

benutten en nog meer verbinding te creëren. 

We hebben contact met zowel onderne-

mers als maatschappelijke organisaties, en 

kunnen die twee dus met elkaar verbinden 

als dat nodig is. Er gebeurt al heel veel en het 

is prachtig om te zien hoe lokale onderne-

mers zich inzetten voor het welzijn van hun 

klanten.”

Ondernemers en bewoners met elkaar 

verbinden. Dat wil de Haagse Community 

tegen Eenzaamheid ook. Hoe kunnen wij 

samenwerken? 

“Ik zie verschillende mogelijkheden. Wij 

hebben op dit moment een netwerk van 

660 partners die we gezamenlijk kunnen 

oproepen om iets te doen of organiseren 

voor eenzame wijkbewoners. Maar de Hofpas 

zelf kan ook ingezet worden in de strijd tegen 

eenzaamheid. We starten in het voorjaar van 

2019 met ‘de Hofpas 2.0’. Met deze nieuwe 

pas kunnen punten gespaard worden, die 

vervolgens weer verzilverd kunnen worden 

bij (andere) Hofpas-ondernemers. De punten 

kunnen ook door een organisatie ingekocht 

en toegekend worden. Stel dat je als hore-

caondernemer bewoners van een nabijge-

legen seniorencomplex wil uitnodigen voor 

een gratis kop koffie en wat lekkers. Geef al 

die bewoners een Hofpas met punten erop 

waarmee ze dat kunnen ‘betalen’ en je bent 

van een hoop administratieve rompslomp 

verlost. Zo zijn er nog veel meer ideeën te 

bedenken, en misschien hebben deelnemers 

van de Haagse Community tegen Eenzaam-

heid die zelf ook wel als ze dit lezen?”

Wat is jouw boodschap voor Haagse onder-

nemers die dit artikel lezen? 

Als ondernemer ken jij de buurt en je klanten, 

en je hebt daarin een belangrijke sociale 

functie. Jouw bijdrage aan verbinding in een 

buurt mag gezien worden. Je verdient waar-

dering daarvoor! Dus sluit je vooral aan bij 

de Hofpas en de Haagse Community tegen 

Eenzaamheid, zodat wij je kunnen helpen je 

bereik te vergroten. 

Meer informatie? Kijk op www.dehofpas.nl

Vereniging de Volharding is al sinds 1935 

een begrip in Den Haag. Voor en met hun 

27.000 leden willen zij op positieve en 

sociale wijze een bijdrage leveren aan de 

maatschappij.

Dankzij de inkomsten van CUVO Uit-

vaartzorg kan De Volharding allerlei 

maatschappelijke projecten onder-

steunen. Alles is er op gericht om het 

de inwoners van Den Haag en de regio 

een beetje makkelijker te maken. Leden 

kunnen gebruik maken van vrijwilli-

gersdiensten via Stichting Steun en 

Toeverlaat. Lidmaatschap is gratis. Meer 

informatie op

 www.devolharding.nl

Tekst: Hilde Maasland
Fotografie: Nick van den Dungen
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Aanvraag financiële impuls
De Haagse Community tegen Eenzaamheid biedt haar deelnemers sinds kort de 

mogelijkheid een financiële impuls aan te vragen voor een te organiseren 
initiatief.  Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in onderstaande beschrijving.  

“ Een  beoordeling  van  de  aanvragen 
vindt  plaats  op  basis  van  de  beschre -
ven  criteria  die  van  te  voren  worden 
toegestuurd. ”

W ie kan een financiële 
impuls aanvragen?

De aanvrager maakt onderdeel uit van een 

samenwerkingsverband van tenminste drie 

partners, waarvan er minimaal twee Haagse 

ondernemer zijn of namens een bedrijf par-

ticiperen. 

Alle partners zijn deelnemer van de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid. De samen-

werkingspartners ontwikkelen samen een 

initiatief om eenzaamheid te bestrijden 

onder hun klanten. 

Hoe vraag je aan? 
De samenwerkingspartners maken een 

voorstel voor de uitvoering van een initia-

tief met een duidelijk einddoel, stappen hoe 

deze partners dat doel denken te bereiken, 

een beschrijving van de uitvoering (zowel in-

houdelijk als financieel), betrokken uitvoer-

ders en hun verantwoordelijkheden, en de 

wijze waarop dit project geëvalueerd wordt.

 De aanvraag bestaat uit een ingevuld aan-

vraagformulier en een begroting en wordt 

ingediend bij de Haagse Community tegen 

Eenzaamheid,  bereikbaar via 

info@communitytegeneenzaamheid.nl

De Haagse Community tegen Eenzaam-

heid gaat uit van cofinanciering, door de 

betrokken ondernemers of bedrijven zelf, 

en eventueel via andere fondsen, en finan-

ciert maximaal de helft van de te overleggen 

begroting, tot een maximum van 2.500 euro 

per initiatief.

Beoordeling van de 
aanvragen 
Een beoordeling van de aanvragen vindt 

plaats op basis van de beschreven criteria 

die van te voren worden toegestuurd. De be-

oordelingscommissie bestaat uit het bestuur 

van de Stichting Haagse Community tegen 

Eenzaamheid. 

Het advies wordt schriftelijk toegelicht 

binnen 4 weken na ontvangst van de 

aanvraag. 

Monitoring en evaluatie, 
verantwoording 
Monitoring en evaluatie van projecten met 

een looptijd korter dan een jaar moet binnen 

3 maanden na de afloop van het project 

worden ingediend. 

Een financiële en inhoudelijke verantwoor-

ding op basis van de afgesproken doelen en 

resultaten moet binnen drie maanden na 

afloop van het project worden ingediend. 

De samenwerkingspartners zijn gezamen-

lijk verantwoordelijk voor het opstellen en 

indienen van een juiste verantwoording en 

ondertekenen deze. 

Geïnteresseerd?
Vraag het aanvraagformulier op via  

info@communitytegeneenzaamheid.nl

congres

Met hart 
en zaak

DINSDAG 9 APRIL

SPREKERS EN 
WORKSHOPS 

VAN 15:00 TOT 20:00 UUR
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V
Voetbal 
is stri jd,
passie en trots. 

M aar  voetbal  i s  ook  teamwork ,  vr iendschap en je 
inzetten voor  een ander.  Rondom de groengele  t rots 
van onze  stad,  ADO Den Haag,  z i jn  er  verscheidene 
mensen act ie f  be z ig  om de (voetbal )wereld  een k le in 
beet je  m ooier  te  m aken.  Samen brengen ze  mensen in 
be weg ing ,  verbinden doelgroepen en bestr i jden een-
zaamheid.  De  Haag se  Community  tegen Eenzaamheid 

voel t  z ich  geïnspireerd  door  dr ie  prac ht ige 
in i t iat ie ven.

B innenkort is er wat nieuws te zien in het ADO-stadi-

on. Tussen alle vakken met staande en juichende 

mensen, is er ineens een ander vak. Waar de 

mensen rustig op hun stoel zitten, met een dekentje en een 

lekker bakkie pleur. Maar waar de liefde voor de club zeker 

niet onder doet voor de andere vakken. Het is het vak van 

de Grijze Reigahs: een groep oudere ADO-fans. Het is een 

idee van supporter Cor van Welbergen, die er vele handen 

voor op elkaar kreeg. 

Cor gaat al 50 jaar als supporter naar ADO-wedstrijden. 

Uiteraard altijd thuis, maar vaak ook uit. En al van jongs af 

aan, zoals met de Europacup in ‘75. “Toen zat ik als jochie 

van 17 of 18 naast Martin Jol in het vliegtuig naar Denemar-

ken”, zegt Cor. Zoals elke ADO-supporter betreurde Cor de 

verhuizing uit het Zuiderpark naar het nieuwe stadion. “Het 

Zuiderpark was echt mijn buurt en nu moest ik ineens naar een industrieterrein.” 

Maar natuurlijk bleef hij als rechtgeaarde ADO-fan komen. 

Daar viel Cor wat op. ADO is erg betrokken bij de stad. Met name voor kinderen en 

jongeren heeft de club verschillende programma’s, zoals de kidsclub en de kanjer-

trainingen. En voor actieve, fitte zestigplussers is er walk-in voetbal. Maar in het 

stadion zie je onder de supporters weinig echt oudgedienden. Cor legt uit: “Dat 

heeft met verschillende dingen te maken. De ligging van het stadion is lastig; als je 

niet meer zo mobiel bent, is met het openbaar vervoer naar het stadion gaan erg 

moeilijk. Vaak moet je nog een heel eind lopen vanaf de halte. En de oudere sup-

porters kunnen ook niet meer een hele wedstrijd lang staan, dat houden ze niet vol”.

“Ik was bang dat iedereen in de rust
weer naar huis wilde”

Tegelijkertijd zag Cor de vergrijzing en ook de eenzaamheid onder ouderen steeds 

maar toenemen. “Op het ministerie waar ik werk is dat een aandachtspunt. Maar 

zoals dat gaat bij de overheid: dan wordt er vooral veel vergaderd en komen er 

stuurgroepen. Maar ik wilde echt iets concreets doen. Toen ontstond het plan van 

de Grijze Reigahs.” Het idee is heel eenvoudig. Met een paar busjes worden oudere 

mensen opgehaald en comfortabel naar het stadion gebracht. Daar zitten ze in een 

wat rustiger vak en wordt er voor eten en drinken gezorgd. 

Cor is het gewoon gaan uitproberen: “We hebben eerst een pilot gedaan. Dat was wel 

spannend, het had ook gekund dat iedereen in de rust alweer naar huis wilde”. Maar 

niets was minder waar. Ze wilden allemaal blijven. En daarna ook nog met de spelers 

praten. De meerderheid schreef zich ter plekke in voor de volgende wedstrijd. En Cor 

won er de Dromen Denken Doen Award mee. Hij ontving 10.000 euro om zijn project 

weer een stapje verder te krijgen.

De Grijze Reigahs hoeft 
men niets te vragen...
Op naar een vak vol oudgediende 
supporters!

“Uiteindelijk moet er een heel 
vak vol met 150 Grijze Reigahs 

komen”

Het plan is klein en concreet begonnen, maar de 

bedoeling is dat het uitgroeit tot de Grijze Reigahs 

minstens een eigen vak vullen. Cor is gesprek met 

allerlei verschillende partijen voor sponsoring of 

samenwerking. “We kijken bijvoorbeeld met ROC 

Mondriaan of we iedere oudere aan een jongere 

kunnen koppelen. Die kan dan helpen met naar de 

tribune komen en wat drinken halen en zo. Dat sti-

muleert ook het contact tussen oud en jong.” 

Het project moet dus niet alleen een praktisch 

probleem oplossen – hoe komen ouderen bij het 

stadion – maar ook sociale contacten verster-

ken. Cor: “Het is toch leuk om te kunnen praten 

met mensen in dezelfde levensfase als jij. Dan leg 

je makkelijker contact”. Het idee is dat de Grijze 

Reigahs een vaste groep gaan vormen, met een 

aantal seizoenskaarten zonder naam. Kan er een 

keer iemand niet, dan gaat een andere oudere een 

keertje mee.   >

Tekst: Eveline Veldt

Fotografie: Sandra Mol



Fotografie: Kavitha Keshari

Fotografie: Kavitha Keshari

Fotografie: Kavitha Keshari

Tekst: Tim van den Eijk

Fotografie: Roos Pierson

 “Adopteer je eigen Grijze Reigah”

Cor heeft er inmiddels naast zijn werk een dagtaak aan. “In januari richten we een stichting op en komen er meer mensen bij. Een penning-

meester, iemand voor de media. Dat moet ook wel, als we groter willen worden. Ik ben steeds bezig met acquisitie, op zoek naar partijen die 

willen helpen of meedenken. Van kleine ondernemers tot de Albert Heijn.” 

Het is voor ondernemers of een groep particulieren heel eenvoudig om het initiatief te steunen: je kunt er gewoon een Grijze Reigah adopteren. 

Cor: “Voor 350 euro per seizoen adopteer je al een Grijze Reigah. Daarmee zorg je voor het vervoer en de catering van een deelnemer. En 

bezorg je een oudere ADO-fan een onvergetelijk seizoen.” 

Interesse om een Grijze Reigah te adopteren? Mail dan even naar Cor: 
corpatri18@zonnet.nl. Het adoptieprogramma gaat begin 2019 van start. 

De huidige deelnemers zijn nu nog mensen (vooral vrouwen!) die al wat actiever 

zijn. “Die dames staan echt te dansen en te juichen.” Maar Cor wil graag ook 

mensen bereiken voor wie het moeilijk is om contact te maken en om de deur 

uit te gaan. “Dat is lastig, want niemand wil toegeven zich eenzaam te voelen. 

Hopelijk is het uitje aantrekkelijk genoeg om hen ook over de streep te trekken.” 

Het idee van Cor is natuurlijk niet aan ADO gebonden. Andere clubs zouden het 

ook kunnen doen, en je zou ook een heel andere activiteit kunnen bedenken. 

>

‘Met senioren naar 
ADO’ 
bouwt aan de mentale conditie tegen 
eenzaamheid een vak vol oudgedien-
de supporters!

Hier gaat het echt om aandacht geven

N eem een voetbalwedstrijd, een kolkend stadion en vijf vrienden op de tribune. 

Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar stel je voor dat die vrienden een 

idee krijgen, een skybox regelen en ineens iedere thuiswedstrijd samen met 

ruim twintig senioren bekijken. Laat dat nou precies zijn wat Jeroen, Robert, Roland en 

twee Johans deden. En zo’n prachtig idee hoef je natuurlijk helemaal geen ingewikkel-

de naam te geven. Nee, dan zeg je gewoon: “ik ga met senioren naar ADO”.

Een bloedstollend spannende wedstrijd, tienduizenden supporters en nog een paar 

minuten te spelen. Ergens midden in vak D zitten vijf vrienden gespannen naar de 

grasmat te turen. Nou ja vijf, één van de mannen lijkt met zijn gedachten ergens anders 

te zitten. Het is Jeroen Workum en beelden van Gordon&Joling samen met eenzame 

ouderen spoken door z’n hoofd. Hij vraagt zich af hoe hij zelf wat kan betekenen voor 

eenzame mensen in de omgeving. Vlak voordat het eindsignaal klinkt staat Jeroen op 

en zegt: “Jongens, ik heb een idee!”.

“Soms moet je gewoon iets doen, niet te ingewik-
keld denken en stap voor stap uitproberen”

Zo ongeveer begon het twee jaar geleden. Dat idee 

was vrij simpel: we kopen een extra seizoenkaart 

en nemen iedere thuiswedstrijd een senior mee. 

Makkelijk zat. Toch bleek dat in het begin iets in-

gewikkelder te zijn dan gedacht. Want op welke 

naam zet je die kaart en waar vind je die senioren? 

Jeroen klopt aan bij ADO en bij verpleeghuis WZH, 

maar daar vragen ze eigenlijk direct van welke 

stichting hij is. Jeroen is geen stichting, Jeroen is 

Jeroen en wil iets doen. Gelukkig zijn de medewer-

kers van beiden partijen erg gemotiveerd om het 

plan samen mogelijk te maken. Zo gebeurt het dat 

in 2016 de eerste senior meegaat naar ADO en ziet 

hoe Jeroens favoriet Kanon over het veld vliegt. 

Ook alle andere thuiswedstrijden van dat seizoen 

nemen de mannen steeds weer een ‘nieuwe oude 

supporter’ mee.

Al snel blijkt dat kleine idee een steeds grotere 

vorm aan te nemen. Het aantal ADO-sjaaltjes in de 

verzorgingshuizen stijgt en steeds meer aanvragen 

stromen binnen. Ook de senioren die al eens een 

wedstrijd bekeken, willen graag nog een keer mee. 

“Dan zet je een meneer ‘s avonds af bij het verzor-

gingstehuis en vraagt hij wanneer je elkaar weer 

ziet. Dat doet wat met je”, aldus Jeroen (Informatie 

Manager bij ProRail). Stap voor stap worden er plannen gemaakt en uitgevoerd. ADO 

zorgt ervoor dat er meer senioren mee kunnen, er worden busjes ingezet en werkelijk 

alle medewerkers in het stadion helpen de oudere bezoekers naar hun stoelen.

“Mensen die dementeren, herkennen je de volgende 
dag soms niet. Maar drie weken later vertellen ze 
nog wel over de wedstrijd en laten ze iedereen de 

foto zien.” 

En dan gebeurt er iets moois. Wanneer de mannen wegens de kou eenmalig gebruik 

kunnen maken van een skybox, wordt de groengele stoet van senioren opgemerkt door 

de buren. En die buren blijken uiteindelijk partner te worden: specialist in hulpmidde-

len Vegro zorgt er samen met ADO voor dat de senioren dat seizoen hun eigen skybox 

hebben. Later wordt er een stichting opgericht en maken ook nieuwe sponsoren WZH, 

HTM, CSU, TZORG en de gemeente mogelijk dat de senioren er warmpjes bij blijven 

zitten.

Daar boven in dat stadion zitten nu wekelijks zo’n 25 senioren te genieten van een kop 

koffie, gebakje en een pot voetbal. De opgerichte stichting zorgt voor rolstoelruimte en 

extra heaters. De vijf vrienden zetten zich elke wedstrijd in om de senioren te geven wat 

ze verdienen: aandacht. “Mensen moeten vaak eerst even wennen aan de omgeving 

en zijn wat ingetogen. Maar daarna zie je ze echt openen en contact maken”, vertelt 

Jeroen. Mocht je dus een keer in het stadion zijn en linksboven in de hoek een hoop 

gejuich horen, wees dan niet verrast. De senioren juichen soms nog enthousiaster dan 

het uitvak.

“Misschien is het als conditie: 
iedere keer dat iemand 

meekomt naar ADO bouw je een 
beetje conditie tegen eenzaam-

heid op”

Een nog hechtere vriendschap. Één van de dingen 

die de vijf vrienden voor hun inzet terugkregen. 

Maar dat is niet alles: naast de stralende gezichten 

en prachtige momenten, is het hele proces zelf ook 

een mooi avontuur. Voor initiatiefnemer Jeroen 

voelt het als zijn eerste ondernemers stappen. En 

die maatschappelijke stappen zijn om trots op te 

zijn.

Wat betreft de toekomst zijn er twee belangrij-

ke elementen. Enerzijds willen de vijf vrienden 

vooral doorgaan met hoe het nu gaat. Maar omdat 

ze geen eigen bijdrage aan de senioren willen 

vragen, kost dat wel een hoop geld. Daarvoor zijn 

meer bedrijven die zich ook om senioren bekom-

meren altijd welkom. Anderzijds hoopt Jeroen 

dat dit initiatief ook andere supporters inspireert. 

“Hoe mooi zou het zijn als er straks bij iedere club 

in Nederland een paar vrienden opstaan om zo’n 

project op te pakken? Daar kunnen wij bij helpen”, 

besluit Jeroen. 

Geïnspireerd? Een idee? Ook iets doen? Bekijk op 

metseniorennaarado.nl wat de vijf vrienden op de 

planning hebben staan.
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L ex Schoenmaker, Aad Mansveld en Henk van Leeuwen? Nee, we hebben het 

niet over oude sterren uit lang vervlogen voetbaltijden. De ADO Den Haag 

OldStars bestaan uit senioren mannen (én twee vrouwen) die wekelijks de 

scheendekkers ombinden voor een potje wandelvoetbal. In het groengeel wordt er 

getraind, gestreden en een hoop gelachen. Ook Anton Nijboer van ADO Den Haag in 

de Maatschappij speelt mee en ziet hoe voetbal verbindt.

Geboren in Nijeveen in Drenthe en toch een betrokken liefhebber van ADO Den Haag. 

Echte Hagenezen zien wellicht dat Anton Nijboer niet van hier is, maar dat doet niets 

af aan zijn gevoel voor de club. Vanaf het moment dat hij in 1986 in het Haagse komt 

wonen, groeit dat gevoel steeds verder. Nu is hij projectmanager bij ADO Den Haag 

in de Maatschappij, fanatiek supporter en een OldStar. Kortom, voetbal stroomt door 

de aderen.

De eerste stiftjes, punters en pegels maakt Anton in zijn studententijd bij de altijd 

gevaarlijke Knickerbockers. Daarna stapt hij als spits het veld op bij het Haagse J.A.C. 

(de club waar ook Martin Jol ooit furore maakte), wat fuseert met SV’35 en nu SVC’08 

heet. Nog steeds is Anton ieder weekend daar langs de lijn te vinden en juicht hij zijn 

kinderen toe. Nee, Anton praat niet over een professionele voetbalcarrière, maar ziet 

het spel vooral als middel om mensen met elkaar te verbinden.

“Je moet het met zijn allen doen” 

Zo’n vijf jaar geleden komt het wandelvoetbal het kanaal overwaaien en doet zijn 

intrede in Nederland. Wandelvoetbal? Juist, het woord zegt het al: voetballen zonder 

te rennen. Ideaal voor senioren die ondanks de fysieke gesteldheid toch van het spel 

willen genieten. Samen met RKC Waalwijk en PSV is ADO Den Haag één 

van de eerste clubs die in 2013 start met een pilot genaamd OldStars.

In Den Haag worden de mouwen opgestroopt, trainers geselecteerd 

en de eerste leden geworven. Op De Aftrap (het jeugdcomplex van 

ADO) starten al gauw 12 mannen met de eerste warming-up. Vandaag 

de dag staan er wekelijks zo’n 35 senioren op het veld bij Laakkwar-

tier en trainen onder begeleiding van jeugdtrainer Joep Breimer. Ook 

bij SVV Scheveningen is er een groep van 25 OldStars gestart. Om 

zoveel mogelijk mensen te verbinden, moet er wel echt sprake zijn van 

teamwork. Zoals dat is bij ADO in de Maatschappij. “Het gaat hier echt 

niet om mij, dit doen we met de hele stichting. Je moet het echt met 

zijn allen doen”, aldus Anton Nijboer.

“Dat is OldStars precies! Als je 
regelmatig beweegt wordt je fitter 

en blijf je mobiel”

Beweging en beleving 
met de OldStars
Het veld op en scoren tegen 
eenzaamheid

Wekelijks trekken de OldStars hun trainingspakken 

aan en wordt er opbouwend getraind. ADO levert 

de trainer, het materiaal en zorgt voor de locatie. 

De inzet en het plezier worden door de senioren 

voetballers verzorgd. Naast de trainingen worden 

er ook landelijke en regionale toernooien gespeeld. 

Daar valt steeds weer één ding op: het fanatisme 

verdwijnt zeker niet met de jaren. Natuurlijk staat 

veiligheid altijd voorop, het is de bedoeling dat het 

bewegen bijdraagt aan de gezondheid en conditie. 

Niet aan blessures.

In iedereen schuilt een OldStar. Daarom zijn ook 

daadwerkelijke alle senioren welkom. Of je nou al 

hebt gevoetbald of niet. “Wij zien voetbal echt als 

middel om te blijven bewegen en om mensen met 

elkaar te verbinden”, zegt Anton overtuigd. Niet gek 

dus dat het bij de OldStars ook gewoon gezellig 

is en er alle ruimte is voor typisch Haags geouwe-

hoer. Ook de kleedkamerhumor en de derde helft 

zijn geen onbekende termen voor de voetballers op 

leeftijd.

Tekst: Tim van den Eijk

Fotografie: Sandra Mol

Hoe het OldStars project dan concreet eenzaamheid bestrijdt? Laten we voorop 

stellen dat de mannen en vrouwen echt niet allemaal komen voetballen omdat ze 

eenzaam zijn. Maar het mooie is dat eenzaamheid vooral voorkomen lijkt te kunnen 

worden. Het wekelijkse moment met elkaar, de gezamenlijke uitjes en de derde helft 

zorgen echt voor nieuwe vriendschappen. “Het is prachtig om te zien hoeveel steun er 

voor elkaar is in moeilijke of emotionele tijden.”, vertelt Anton. Daarnaast dragen de 

voetbaltrainingen ook echt bij aan de mobiliteit. En wie mobiel is, kan ook makkelij-

ker met anderen in contact komen.

“Het helpt echt om niet alleen te praten, maar om 
samen iets te beleven. Dat zie je ook mooi bij de 

andere twee initiatieven” 

Mensen die zich ook graag in willen zetten voor hun omgeving, adviseert Anton om 

iets te zoeken wat bij hen past en wat echt zorgt voor een beleving. Dus niet alleen 

maar met iemand praten, maar samen iets doen. Dat zorgt voor een connectie en het 

geeft mensen iets om later over te kunnen praten. “Dat zie je ook zo mooi bij de Grijze 

Reigahs en Met senioren naar ADO”, besluit Anton.

Benieuwd hoe het programma van de OldStars eruit ziet? Kijk dan op de website 

van ADO Den Haag.
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Een greep uit onze 
Community-deelnemers... 

Sociaal ondernemen: 
Eef en Michelle vertellen meerM arion Verhagen en Caroline 

Kalkhoven, eigenaren Leef Leuk

Wij zijn Marion Verhagen en Caroline 

Kalkhoven en hebben Leef leuk opgericht. Samen 

met ouderen ondernemen wij leuke activiteiten, 

geheel afgestemd op de wensen van de klant. Bij 

ons staat de klant centraal en wij zorgen voor een 

positieve invulling van de dag ter verbetering van 

de kwaliteit van het leven. Hierdoor kunnen de 

mantelzorgers met een gerust hart meer tijd voor 

zichzelf vrijmaken. Leef Leuk is zeer betrokken bij 

de oudere inwoners van Den Haag en gaat graag 

de uitdaging aan om met andere Haagse onder-

nemers mooie samenwerkingen op te zetten en 

de eenzaamheid te helpen bestrijden.

H elene Vooys, eigenaar De Nalaten-

schapsjurist

In mijn werk als nalatenschapsju-

rist kom ik helaas te vaak mensen tegen zonder 

netwerk die op niemand terug kunnen vallen als 

zij hulp nodig hebben. Zij kunnen dan een mak-

kelijke prooi zijn voor mensen die zich onder 

valse voorwendselen aan hen opdringen en zich 

als ‘’redder in de nood’’ opwerpen. Eenzaamheid 

kan leiden tot afhankelijkheid van de verkeerde 

mensen en tot financiële uitbuiting. Ik wil graag 

deelnemen aan de Community tegen Eenzaam-

heid om aandacht te vragen voor eenzaamheid 

die kan leiden tot financiële uitbuiting zodat 

iedereen die in contact komt met eenzame 

ouderen hier alert op is en bij vermoeden van 

misbruik hierop reageert.

M illy Abdoelhak, eigenaresse Moves-

4Vitality

Eenzaamheid komt voor bij jong en 

oud, zo ook dementie. In mijn directe omgeving 

kom ik dagelijks mensen tegen die angstig 

zijn voor vereenzaming of dementie, maar ook 

mensen die reeds aan het dementeren zijn. 

Moves4Vitality gaat dit tegen door middel van 

bewegen. Door samen te bewegen en samen ac-

tiviteiten te ondernemen worden zowel jongeren 

als ouderen zelfredzaam. Samen leuke dingen 

doen betekent tenslotte dat je erbij hoort!

Benieuwd wie er nog meer deelnemen? Kijk op 

www.communitytegeneenzaamheid.nl

T heo Vuijk , eigenaar rijschool Fly-Over

Op televisie zag ik hoe schrijnend eenzaamheid kan 

zijn, en daarom heb ik besloten om mij in te zetten 

voor de Haagse Community tegen Eenzaamheid. Ik ben eigenaar 

van meerdere rijscholen en kwam op het idee om mensen 

die eenzaam zijn omdat ze geen (eigen) vervoer hebben, met 

lesauto’s op te halen en ergens heen te brengen waar ze met 

anderen in contact komen. Via de Community ben ik in contact 

gebracht met twee onderneemsters, Caroline Kalkhoven 

en Marion Verhagen van Leef Leuk. Zij hebben persoonlijke 

aandacht voor ouderen als missie. We besloten de handen ineen 

te slaan: ik organiseer de lesauto’s en instructeurs en zij organi-

seren een geweldig leuke middag en nodigen de mensen uit die 

dit goed kunnen gebruiken. Community-deelnemer strandres-

taurant De Waterreus bood meteen aan deze groep mensen te 

verwelkomen. Zo maken we samen onze stad een beetje mooier!

R obert Medenblik, directeur Mondial van der Velde ’t 

Veentje Verhuizingen

Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt 

ook voor de oplossingen. Dat maakt eenzaamheid divers en vergt 

een brede aanpak vanuit een zo groot mogelijke community. On-

dernemers kunnen met hun bedrijven niet alleen een signale-

rende rol spelen bij eenzaamheid, maar ook bekijken waar zij 

ruimte hebben binnen hun bedrijfsprocessen om aandacht te 

bieden aan mensen die eenzaam zijn. Dit kan pas als de ogen 

open zijn en dat kunnen ondernemers ook creëren bij anderen. 

Op deze gebieden wil ik een bijdrage leveren aan eenzaamheid 

in de regio Den Haag.

T im Schwencke, directeur Home Instead Thuisservice 

Den Haag

Ik ben deelnemer van de Haagse Community tegen 

Eenzaamheid omdat we samen het verschil kunnen maken in de 

thuissituatie!

E ef Elschot en Michelle van Koert 

denken de komende maanden 

mee over hoe we als community 

effectiever kunnen zijn in het tegengaan van 

eenzaamheid, en brengen daarbij kennis 

over sociaal ondernemen met zich mee via 

het trainingsprogramma Starters4Communi-

ties. In dit artikel vertellen ze meer over hun 

ervaring met sociaal ondernemen. 

Jullie zijn bezig met een trainingsprogram-

ma voor sociaal ondernemen. Wat houdt 

dat precies in?

Als jonge, net afgestudeerde professionals 

willen we ons meer verdiepen in sociaal 

ondernemen en praktijkervaring opdoen 

op dit gebied. Daarnaast willen we pro-ac-

tief kunnen bijdragen aan een inclusievere, 

groenere en socialere wereld binnen onze 

baan. Binnen het trainingsprogramma van 

Starters4Communities werken we aan een 

impactvolle carrière en helpen we tegelijker-

tijd een sociaal initiatief in de professionali-

sering en verduurzaming van het project. We 

zijn ons programma gestart met een crowd-

fundcampagne waarbij we €18.000 hebben 

opgehaald om ons programma te financie-

ren; dit was meteen een goede leerschool 

voor onze ondernemende skills. Daarnaast 

hebben we elke week workshops over ver-

schillende aspecten die bij sociaal onder-

nemen komen kijken. Zo hebben we o.a. 

geleerd wat sociaal ondernemen precies is, 

hoe je je ideeën in de praktijk gaat brengen 

met behulp van design thinking, prototyping 

en een duurzaam businessmodel en hoe je 

vervolgens de impact van je onderneming 

meet. De kennis die we opdoen kunnen we 

meteen gebruiken bij de Haagse Community 

tegen Eenzaamheid, zodat we in een korte 

tijd een verschil kunnen maken in onze 

eigen stad. Daarnaast hebben we allebei een 

(momenteel) part-time baan waar we onze 

kennis gebruiken om ook als intrapreneurs 

een verschil te maken. 

Jullie hebben gekozen voor de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid als im-

pactproject om jullie kennis in praktijk te 

brengen. Waarom de HCtE?

Michelle: “De Haagse Community tegen 

Eenzaamheid zie ik als een groot samenwer-

kingsverband waarin effectievere samenwer-

king kan leiden tot grotere impact. Zelf heb 

ik hier tijdens mijn master in Global Business 

& Sustainability onderzoek naar gedaan, en 

kan ik mijn opgedane kennis dus meteen in 

de praktijk brengen. Daarnaast ben ik ben 

me ook erg bewust van het probleem van 

eenzaamheid in de stad en vind ik het be-

langrijk zelf mee te werken aan oplossingen! 

De missie om te inspireren en verbinden past 

bij mij.” 

Eef: “Ik vind het vooral belangrijk dat on-

dernemers vanuit hun eigen kwaliteiten hun 

steentje bijdragen aan het verbeteren van 

een sociaal probleem. Vanuit mijn achter-

grond in organisatiewetenschappen ben ik 

ook heel benieuwd hóe jullie dat doen en 

hoe een community daarbij kan helpen! Een-

zaamheid vind ik een belangrijk probleem, 

ik was geschokt dat zoveel Hagenaren zich 

eenzaam voelen (zie Gezondheidsenquête 

GGD Haaglanden)! Ik denk dat het belangrijk 

is dat het taboe rondom eenzaamheid door-

broken wordt, want dan zie je dat je er niet 

alleen voor staat.”

Jullie hebben via S4C al verschillen-

de workshops gehad over de theorie en 

praktijk van sociaal ondernemen. Wat is 

sociaal ondernemen eigenlijk?

Er zijn veel verschillende definities voor 

sociaal ondernemen, en ook verschillende 

gradaties waarin je als bedrijf sociaal kan 

zijn. Michelle: “Zelf zie ik sociaal onderne-

men als de combinatie waarin een bedrijf 

met het businessmodel niet alleen winst 

maakt, maar ook een positieve uitwerking 

heeft op grote uitdagingen in de maatschap-

pij, zoals vluchtelingen, eenzaamheid, of 

het klimaatprobleem. Als je die twee combi-

neert in je bedrijfsvoering, kan je het als een 

sociale onderneming zien.” 

Eef: “Inderdaad, volgens mij gaat het om 

doen waar je goed in bent en daarmee een 

positieve maatschappelijke impact maken. 

Anders dan bijvoorbeeld een MVO-beleid 

waarbij je probeert je steentje bij te dragen 

aan de maatschappij naast je core-business.” 

Volgens Social Enterprise NL hebben sociale 

ondernemingen, naast hun maatschappelijk 

visie, meer dan 75% van de inkomsten uit de 

markt en wordt winst beperkt uitgekeerd en 

geherinvesteerd voor meer impact. Sociale 

en duurzame impact is ‘core business’ van 

het bedrijf. 

Kan iedereen sociaal ondernemer worden?

Als je een nieuw bedrijf begint, kan je natuur-

lijk meteen nadenken over de waarde die je 

wilt creëren en of dit binnen de richtlijnen 

van sociaal ondernemen valt. Maar, ook voor 

bestaande bedrijven is er altijd een moge-

lijkheid om socialer te ondernemen! Denk 

bijvoorbeeld aan het bijeenbrengen van ver-

schillende eenzamen in jouw restaurant. Of 

aan het aannemen van sollicitanten met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal onder-

nemen wil namelijk niet zeggen dat je geen 

winst mag maken, maar wel dat je die winst 

gebruikt om nog meer positieve impact te 

maken. Als je de ondernemende capaciteiten 

hebt in combinatie met een maatschappelij-

ke visie, en dit ook in je bedrijfsmodel wil 

toepassen, dan ben je al goed op weg.

Wat is jullie droom voor de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid?

Eef: “Ik hoop dat niemand zich meer 

eenzaam hoeft te voelen, mede dankzij de 

community. Ik hoop dat de community uit-

eindelijk álle ondernemers van Den Haag 

(of zelfs Nederland, of de wereld) bevat, en 

dat zij elkaar weten te inspireren, motiveren 

en stimuleren om socialer te ondernemen, 

zodat zij ook andere problemen dan een-

zaamheid aan kunnen pakken.” 

Michelle: “Ik hoop dat de community steeds 

meer ondernemers zal inspireren om wat 

tegen eenzaamheid in de stad te doen. Ook 

hoop ik dat de impact groter wordt! Dat de 

gave ideeën die er nu al zijn vanuit onderne-

mers op grotere schaal gaan plaatsvinden. 

Zodat iedereen, of je je nou af en toe (of vaak) 

eenzaam voelt of ondernemer bent, gebaad 

is bij de activiteiten van de community.




