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Minister Hugo de Jonge op
bezoek bij ZamenEen
 reatief Leven. Volgens
C
ZamenEen kwartiermaker
Erik Langeweg is de bewustwordingscampagne onder de
organisaties aangeslagen. Een
vervolg daaraan wordt op
16 december gegeven met een
‘bouwbijeenkomst’.

Minister Hugo de Jonge
brengt op 16 december een
werkbezoek aan de gemeente
Dronten. Hij wil zich in het
bijzonder laten informeren
over de ontwikkelingen rond
de coalitie ZamenEen.
De Drontense coalitie tegen
eenzaamheid is 15 maart van
dit jaar officieel van start gegaan. Hierbij tekenden 29 organisaties in de gemeente het
lokale convenant waarbij zij te
kennen gaven achter de doelstellingen van ZamenEen te
staan: het terugdringen eenzaamheid in onze gemeente.
Op 20 september sloten nog
eens 14 nieuwe coalitiepartners
zich aan bij ZamenEen.

Concreet
Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst waarbij de gemeente ook het landelijk convenant

Voorbeeldgemeente

Minister Hugo de Jonge
ondertekende. En natuurlijk
kwam de vraag van het ministerie: waar zijn jullie als coalitie
dan concreet mee bezig? Het
antwoord maakte indruk: veel
communicatie via een speciale
website, een activiteitenagenda, sociale media en een weke-

lijks ZamenEen Journaal in de
lokale krant, telefonisch bereikbaarheid via een Contactpunt.
Maar ook vooral: deskundigheidsbevordering onder de
deelnemende organisaties en
concrete resultaten onder de
doelgroep met een cursus

De minister van VWS bestempelt de gemeente Dronten inmiddels als een van de voorbeeldgemeenten: ‘In Dronten
gebeuren heel veel goede dingen om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te verminderen. Er is een sterke lokale
coalitie met veel betrokken partijen. Dat past precies bij wat we
voor ogen hebben: een gezamenlijke lokale aanpak. In de
wijk, in de straat en achter de
voordeur, daar kunnen we het
verschil maken’, aldus Hugo de
Jonge.

Coalitie ZamenEen viert eerste verjaardag!
Vorig jaar rond deze tijd ontstond ZamenEen vanuit de
burgerinitiatieven Netwerk
Burgers in de Knel en het
Seniorennetwerk Dronten.
Leden uit beide netwerken
gingen aan de gang om het
probleem van eenzaamheid in
Dronten aan te pakken; de gemeente werkte heel constructief mee en de eigen producten worden nu omgebouwd tot
datgene wat iemand met
eenzaamheidsgevoelens zoekt.
Maart 2019 zijn we officieel
gestart. Eerst wilden we het
probleem op de agenda brengen: bewustwording. Het
ZamenEen Journaal is hiervan
het meest zichtbare resultaat.
Op dit moment trainen we professionals en vrijwilligers vanuit uiteenlopende richtingen
om eenzaamheid te herkennen,
te bespreken en steun te bieden. Dat is alleen zinvol als ze

diegenen die hun gevoelens
van eenzaamheid actief willen
aanpakken, vervolgens via een
passend aanbod kunnen helpen om eruit te komen.

Bouwen
We bouwen dus aan een coalitie waarin organisaties samen
producten willen maken. Voor
ons gevoel staan we nog maar
aan het begin. Vanaf 2020
gaan we op basis van onze
opgedane ervaringen, samen
met de gemeente stappen

zetten in echt gemeentelijk
beleid. Nu al pleiten betrokken
vrijwilligers en hulpverleners er
bijvoorbeeld voor om de trainingen verplicht te stellen voor
hulpverleners in de eerste lijn
en deskundigheidsbevordering
aan te blijven bieden aan vrijwilligers.
Vanaf volgend jaar wil de coalitie zich ook gaan richten op
jeugd, jongeren en jongvolwassenen. We gaan ze uitdagen
om er zelf mee aan de gang te
gaan.
We zijn trots op wat we allemaal hebben bereikt en willen
minister Hugo de Jonge tijdens
zijn werkbezoek op 16 december hierover graag informeren.
Maar waar doen we het allemaal daadwerkelijk voor?
De leden van de coalitie merken langzaamaan dat het niet
eng is om eenzaamheid bespreekbaar te maken, integendeel. Het geeft ruimte en even-

tuele toegang tot hulp. We
horen mensen steeds vaker
vertellen dat ze weer ‘iemand’
hebben gesproken met wie ze
contact houden. Binnen een
week tijd gaat het zomaar om
10 personen. En wanneer we
onze gezamenlijke missie volgend jaar voortzetten; wie
weet om hoeveel mensen het
volgend jaar gaat die we kunnen ondersteunen?
We zijn steeds meer ZamenEen, ZamenTwee en ZamenMeer… zoals het hoort!
Namens de initiatiefnemers, de
leden van de coalitie, de werkgroep en kwartiermaker en
namens projectbureau Bureau
LWPC,
The Founding Fathers van
ZamenEen,
Netwerk Burgers in de Knel
- Jelte Ferweda, voorzitter
Netwerk Senioren De Bijenkorf
- Wim Lanphen, voorzitter

Programma
Het officiële programma van
het werkbezoek van minister Hugo de Jonge start
maandag 16 december om
15.00 uur in De Meerpaal.
Genodigden zijn de vertegenwoordigers van de organisaties die deelnemen aan
de coalitie ZamenEen. Op
dit moment zijn dit er 43.
Naar verwachting zullen ook
een tiental nieuwe organisaties zich aansluiten. Een onderdeel van het programma
is het ondertekenen van het
convenant door de nieuwe
deelnemers.
De coalitiepartners beginnen met een zogenaamde
bouwbijeenkomst. In een
viertal workshops nemen zij
hun samenwerking op een
aantal thema’s verder onder
de loep. De uitkomsten van
deze bijeenkomst worden
later in het programma aan
de minister gepresenteerd.

Ouderen koken
Minister Hugo de Jonge zal
om 16.30 aanschuiven bij
een van de succesvolle activiteiten van de coalitie van
het afgelopen jaar. Hij zal
daarbij rechtstreeks in gesprek gaan met de deelnemers aan ‘Ouderen koken
voor studenten’, opgezet
door wijkagente Suzanne
Hoekstra, studenten van de

Aeres Hogeschool en alleenstaande ouderen die graag
voor jongeren koken. Deze
ontmoeting vindt plaat op
een locatie buiten De Meerpaal. Een tweede ontmoeting vindt vervolgens plaats
in De Meerpaal. Rond 17.30
schuift de minister aan bij
het plenaire programma in
de theaterzaal dat tot 18.30
uur duurt.

ZamenEen is een initiatief van Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel. Ook meedoen? Wil je als organisatie ook meedoen met
onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkingsconvenant is te v
 inden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met
het C
 ontactpunt ZamenEen op 088 – 2802802, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de
juiste mensen die je verder kunnen helpen. Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Mail dan naar info@zamen-een.nl.

www.zamen-een.nl Facebook: zameneen

