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MeerSamen voor nieuwe  
initiatieven en samenwerking

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 samenwerkings convenant is te  vinden 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  Contactpunt 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

door Kees Bakker

Sterker netwerk
Jelte Ferweda van Burgers in 
de Knel legt uit. ‘Burgers in de 
Knel en De Bijenkorf zijn twee 
burgerinitiatieven die hun 
waarde hebben bewezen. De 
één richt zich op burgers die 
kampen met armoede en het 
daarom sociaal en maatschap-
pelijk moeilijk hebben, de an-
der op senioren. Door samen 
te gaan vormen we één front in 
de strijd tegen armoede en 
eenzaamheid in Dronten en 
kunnen we de belangen behar-
tigen van beide doelgroepen. 
Dat is een solide samenwer-
king met de gemeente en pro-
fessionele organisaties die 
werkzaam zijn in het sociale 
domein. Daarnaast is het ook 
handig richting de gemeente 
één gesprekspartner te zijn.’

Er komt een algemeen bestuur, 
dat de naam ‘MeerSamen Pro-
grammaraad’ krijgt. ‘Hierdoor 
hoeven we ook geen twee net-
werken met twee besturen in 
stand te houden. Behalve voor 
de besturen van beide netwer-
ken worden er zetels openge-
steld voor vertegenwoordigers 
van clusters uit de samenleving 
als kerken en moskeeën, vrij-
willigersorganisaties, onder-
wijs, sport, zorg- en hulpverle-
ning en gezondheidscentra. 
Clusters die ook allemaal deel-
nemers zijn aan de Coalitie 
ZamenEen,’ zegt Wim Lanphen 
van De Bijenkorf. ‘Op dit mo-
ment starten we met de werk-

groepen ‘Jeugd en Jongeren’, 
‘Jongere Senioren en oudere 
senioren’ en ‘Mantelzorg’ op, 
met deelnemers uit de Coalitie.

Nieuwe initiatieven
Natuurlijk, mensen die kampen 
met armoedeproblemen en 
senioren zijn niet per sé dezelf-
de doelgroep, maar er zijn wel 
overlappingen. ‘En waar die er 
vroeger ook zaten in werk-
zaamheden van beide netwer-
ken, kunnen we daar nu ook de 
krachten bundelen,’ zegt 
 Lanphen. ‘Uiteindelijk levert dat 
sterkere netwerken op, waarbij 
de uitkomst meer is dan de 
som der delen,’ denkt Ferweda. 

‘Zo gaan nu senioren hun ken-
nis en kunde inzetten voor an-
dere doel- en risicogroepen.’

Het doel is ook dat er nieuwe 
initiatieven worden ontwikkeld. 
En die zijn er al. ‘De samenwer-
king met professionele partijen 
in de ouderenzorg en armoe-
dezorg was er al, maar kan zo 
versterkt worden. Daarnaast 
willen we kijken naar projecten 
waarbij we ouderen met jonge-
ren kunnen verbinden. Ook 
daarvan zijn er al voorbeelden, 
bijvoorbeeld jongeren die met 
ouderen koken en dan geza-
menlijk gaan eten,’ zegt 
 Lanphen.

GGD komt met flyer over hulpverlening

GGD Flevoland ont-
vangt de laatste tijd 
signalen dat mensen 
door de corona-situatie vaker 
angstig of verward zijn. Dat 
geldt met name ook voor men-
sen die hier eerder geen erva-
ring mee hebben gehad.  
Speciaal hiervoor is, per ge-
meente, een flyer ontwikkeld 
met contactgegevens van in-
stanties die gespecialiseerde 
hulp bieden.

Voor de gemeente 
 Dronten staat ook het 
 Contactpunt  ZamenEen 

(088-2802802) genoemd voor 
wie behoefte heeft aan een 
steuntje in de rug en een luis-
terend oor. 

De volledige lijst van de GGD:
•  Centrum Jeugd- en Gezin: 

0321-388910
  Voor hulp aan jongeren en 

gezinnen

•  Maatschappelijk Dienstverle-
ning Flevoland: 0320-211700

  Voor het oplossen van (finan
ciële) problemen in je dage
lijkse leven

•  De Luisterlijn: 0900-0767
  Dag en nacht anoniem bellen
•  Veilig Thuis Flevoland:  

088-2220500
  Advies en meldpunt huiselijk 

geweld
•  Centrum Seksueel Geweld: 

0800-0188

•  Slachtofferhulp Nederland: 
0900-0101

  Voor slachtoffers en nabe
staanden van misdrijven, 
verkeersongevallen

•  Mind korrelatie: 0900-1450
  Anonieme, professionele, 

psychische en psychosociale 
hulp

•  De Mantelzorglijn:  
030-7606055

  Voor al je vragen over 
 mantelzorg

Zomerstop  ZamenEen 
Journaal
Het ZamenEen Journaal 
gaat een korte zomerstop 
houden. Vanaf eind augus-
tus komen we terug met het 
Journaal en verschijnen we 
tweewekelijks. Het Zamen-
Een Contactpunt blijkt ge-
woon actief in de zomer-
periode. Heeft u behoefte 
aan een luisterend oor? 
Neem gerust contact op 
met 088-2802802.

Versterking
De nieuwe organisatie zoekt nog wel bestuurlijke versterking. 
Een nieuwe, inspirerende voorzitter en een penningmeester 
staan hoog op de agenda, net als enkele notulisten. Ook zoekt 
men twee webmasters voor de websites. Meer informatie kunt 
u  vinden op de website: www.meersamen.nu.

Het Netwerk Burgers in de 
Knel en seniorennetwerk 
De Bijenkorf gaan fuseren. De 
twee organisaties willen daar-
mee hun doelgroepen beter 
van dienst zijn en de bestuur-
lijke slagkracht vergroten. 
Naam van de nieuwe stichting 
wordt ‘MeerSamen’. En dat is 
een perfecte aanvulling op de 
coalitie ZamenEen, de brede 
samenwerking tegen een-
zaamheid, die in Dronten een 
unieke positie bekleedt.

‘We zijn de 
knoopjeslegger’

De burgerinitiatieven Bur-
gers in de Knel en De Bijen-
kort zijn de aanjagers ge-
weest voor De coalitie 
ZamenEen, die zich met 
name richt op de bestrijding 
van eenzaamheid. Dit brede 
samenwerkingsverband van 
allerlei sociale en maat-
schappelijke instellingen in 
Dronten heeft landelijk de 
aandacht. ‘Minister Hugo de 
Jonge sprak bij zijn bezoek 
eind 2019 aan ZamenEen de 
wens uit dat het ons zou 
lukken de strijd tegen een-
zaamheid te verduurzamen. 
Ook de gemeente verzocht 
ons hieraan te werken. Die 
wens is nu in vervulling ge-
gaan,’ zegt Lanphen. 
‘Wij zijn de knoopjeslegger, 
waarbij we verschillende 
partijen met elkaar verbin-
den en in initiatieven samen 
sterker laten worden,’ zegt 
Ferweda. 
Wim Lanpen vult aan: ‘Op 
die manier is het voor ieder-
een, ook voor de verschil-
lende doelgroepen, beter de 
krachten te bundelen dan te 
navelstaren op de eigen 
organisatie en werkzaamhe-
den. Het vergt een omslag: 
als organisatie niet meer 
alleen opkomen voor jezelf 
en concurreren met ande-
ren, maar de ogen strak ge-
richt houden op het doel.’


