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Haarlemse Conferentie over Eenzaamheid  
 

In het kader van het Jaar van de Ontmoeting zijn op 2 maart tijdens de 

Haarlemse Conferentie over Eenzaamheid ruim 100 deelnemers intensief met 

elkaar aan de slag gegaan om stappen te zetten in de verbetering van de 

aanpak en het aanbod. Het was een inspirerende en succesvolle sessie met een 

gevarieerde afvaardiging uit verschillende organisaties zoals;  kerken, 

sportverenigingen, maatschappelijke en vrijwilligers organisaties. De 

conferentie typeerde zich als een mooie combinatie van theoretische verdieping 

en actiegerichte aanpak met focus op de lange termijn. De deelnemers werden 

door wethouder Jur Botter ook nog op persoonlijke titel uitgedaagd in het Jaar 

van de Ontmoeting iets voor een ander te doen! 

 

Professor Theo van Tilburg (VU Amsterdam en Coalitie erbij), één van de bevlogen 

sprekers gaf inzicht in wat onderzoek en ervaringen de afgelopen jaren hebben 

aangetoond: dat kortstondige ontmoetingen de gevoelens van eenzaamheid niet 

oplossen bijvoorbeeld. En dat het dus belangrijk is om als organisaties samen te 

werken en goed naar de individuele behoeftes en mogelijkheden te kijken.  

Diana Resmann van de gemeente Den Haag deelde haar ervaring over de Haagse 

aanpak door de samenwerking  die zij met ondernemers hebben gezocht. Dit 

leverde de Haagse Community tegen Eenzaamheid op waaraan allerlei ondernemers 

graag hun bijdrage willen leveren. Zoals voetbalclub ADO met hun Old Stars of het 

restaurant dat hun personeel traint op het signaleren van eenzaamheid en helpen bij 

het leggen van contacten.   

 

Alle resultaten van deze inspirerende ochtend, die ook nog uit workshops bestond, 

worden gaande het jaar verder uitgewerkt tot concrete acties.  

 

Eenzaamheid 

Eenzaamheid  wordt gezien als een van de grootste maatschappelijke vraagstukken 

van deze tijd. Ook in Haarlem zegt 29 procent van de bewoners zich wel eens 
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eenzaam te voelen, 8 procent daarvan zegt zich ernstig en structureel eenzaam te 

voelen. Hoewel ouderen vaker eenzaam zijn komt eenzaamheid voor onder alle 

leeftijden. Ondanks ook landelijk sterk wordt ingezet op het bestrijden van de 

eenzaamheid blijkt het in de praktijk een lastig vraagstuk omdat er een taboe op rust 

en de mensen die ermee te maken hebben zich vaak terugtrekken en moeilijk te 

bereiken zijn. Door 2017 uit te roepen tot het Jaar van de Ontmoeting wil de 

gemeente het taboe doorbreken en actief aan de slag met dit lastige vraagstuk.  

 

Voor meer informatie over ontmoeten in Haarlem en een verslag van de conferentie 

kijk op: www.haarlemontmoet.nl. 

 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie zie de website 

www.haarlemontmoet.nl, email conferentie@haarlemontmoet.nl of telefoon: 

0634892288 (Manou Bolsius) 
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