
 
 
 
 
 

Programma werkconferentie  
‘Samen tegen eenzaamheid in Zeeuws-Vlaanderen’  
op 2 oktober 2018 
 
Na aanmelding ontvangen de deelnemers het formulier ‘Inventarisatie bestaand aanbod preventie en aanpak 
eenzaamheid Zeeuws-Vlaanderen’, met het verzoek om dit voorafgaand aan de bijeenkomst in te vullen.  
De ingevulde formulieren worden bij aanvang van de bijeenkomst ingenomen.  
 
16.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
 
16.15 uur Welkom  
 
16.20 uur Opening en welkom door een gemeentelijk vertegenwoordiger 
 
16.25 uur Toelichting op de achtergrond en de doelstelling van deze werkconferentie door Egi 

Pellemans van Coalitie Erbij 
a) Informeren; over relevante zaken rondom eenzaamheid, maar ook over de noodzaak om 

gezamenlijk in actie te komen. 
b) Inventariseren; er gebeurt veel, er gaat ook veel goed, maar op welke onderdelen kunnen 

zaken verbeterd worden en op welke wijze? 
c) Initiëren; waarom moet er worden samengewerkt bij de aanpak van eenzaamheid en wie is 

bereid om in die samenwerking te participeren?  
 

Informeren 
 
16.30 uur Inleiding ‘Eenzaamheid en de aanpak van eenzaamheid’ 

 Wat verstaan we onder eenzaamheid, welke vormen van eenzaamheid onderscheiden we en 
waarin onderscheidt eenzaamheid zich van sociaal isolement? 

 Cijfers, oorzaken, gevolgen en risicogroepen met betrekking tot eenzaamheid. 

 Lokale aanpak van eenzaamheid; noodzaak, proces en aandachtspunten. 
 

Inventariseren 
 

17.30 uur  Maaltijd 
  Door de organisatie wordt een eenvoudige maaltijd aan de deelnemers aangeboden. 
 
18.30 uur  Inventarisatie van verbeterpunten in de aanpak van eenzaamheid 

Onder leiding van een voorzitter, worden in de werkgroepen de verbeterpunten 
geïnventariseerd. 

 
19.30 uur Pauze met koffie of thee, waarin de voorzitters de uitkomsten vanuit de werkgroepen 

totaliseren 
 



19.45 uur Interpretatie van de uitkomsten vanuit de werkgroepen 
Egi Pellemans (Coalitie Erbij) geeft zijn visie op de uitkomsten, in relatie tot de ervaringen in 
andere regio’s, maar hij daagt ook de zaal uit om te reageren. 

 

Initiëren 
 
20.00 uur Bereidheid tot participatie vanuit de aanwezigen inventariseren 

Nagegaan wordt welke organisaties bereid zijn mee te denken en te werken aan het oplossen 
van genoemde verbeterpunten en aan het ontwikkelen van een bredere aanpak van de 
eenzaamheidsproblematiek in Zeeuws-Vlaanderen. Vraag daarbij is ook of dat kan binnen een 
bestaande structuur, of dat hiervoor al dan niet tijdelijk, een specifieke structuur moet worden 
ontwikkeld? 

 
20.25 uur De uitdaging 

De aanpak van eenzaamheid begint dicht bij huis, dicht bij jezelf. Een korte uitdaging. 
 
20.30 uur Slotwoord door de organisatie en sluiting 


