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Wil je mensen 
een luisterend 
oor bieden?
Juist nu, in deze rare tijd rond het  
Coronavirus, zijn meer mensen dan  
ooit alleen thuis. Kun jij hen die behoefte  
hebben aan een luisterend oor, er eentje  
bieden? Door een of enkele telefoon
gesprekken per week te voeren?

Meld je dan vandaag nog aan op: 
info@openjehart.nu

Heb je behoefte aan 
een luisterend oor?

Een gebrek aan sociale contacten kan iedereen overkomen. 
Zeker nu door de maatregelen rond het Coronavirus. 

Misschien spreek je daardoor veel minder mensen, terwijl 
je daar wel behoefte aan hebt. Wellicht wil je gewoon even 

je verhaal kwijt, of juist nu in deze rare tijd je eventuele 
zorgen even delen. Een telefoongesprek met een 

stadgenoot kan veel goed doen.

Bel dan eens met het Aandachtcentrum in Den Haag. 
Wij staan altijd voor je klaar. 

Ja, ook na de Coronacrisis.

Dit initiatief wordt ondersteund 
door Rabobank Regio Den Haag.

Het Aandachtcentrum is met steun van 
de gemeente Den Haag , OpenJeHart en 

Mantelkring opgezet. 

www.aandachtcentrum.nl

Kan jij je opa  
en oma nu ook
 niet bezoeken? 

Bellen kan  
altijd!
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Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van alle 

Haagse inwoners boven de negentien jaar voelt 52% 

zich matig tot ernstig eenzaam. Reden voor het Haag-

se college om eenzaamheid met het actieplan ‘Met z’n 

allen niet alleen’ te willen verminderen. Met deze flinke 

uitdaging startte ik drie jaar 

geleden als opgavemanager 

eenzaamheid voor de 

gemeente Den Haag. 

Eenzaamheid is een 

omvangrijk en complex 

probleem en kan niet 

alleen door de gemeente 

worden opgelost. Een-

zaamheid kan alleen gekeerd 

worden als overheid, verenigin-

gen, ondernemers, professionals en de 

bewoners de handen ineen slaan. Daar zijn alle 

Hagenaars voor nodig.

Een van de Haagse parels in de strijd tegen eenzaam-

heid is de Haagse Community tegen Eenzaamheid. 

Den Haag heeft als een van de weinige gemeentes 

in Nederland een community van ondernemers, die 

eenzaamheid aanpakken. Ondernemers die zich 

inzetten tegen eenzaamheid is op zich geen bijzonder-

heid. Vaak vinden ondernemers het vanzelfsprekend 

om ‘om te kijken’ naar klanten en daar waar nodig een 

stapje extra te doen. Voor de ondernemer is het een 

klein gebaar, maar van grote betekenis voor de eenza-

me. Bijzonder is, dat in Den Haag deze ondernemers 

zijn gaan samenwerken en zich structureel commit-

teren aan het tegengaan van eenzaamheid. En zo hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.  

Voor mij maakt de Haagse Community tegen Eenzaam-

heid deze vanzelfsprekendheid zichtbaar. Ze laat onder-

nemers zien met hart voor de zaak en inspireren andere 

ondernemers om hetzelfde te doen. Mooie voorbeelden 

zijn de Beautydag tegen eenzaamheid, Stichting met 

senioren naar ADO en de aanpak van Pillen en Praten, 

AH en Leo’s Koffiehuis. Word dus ook lid van de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid en maakt het verschil 

tegen eenzaamheid. 

De samenwerking met Haagse ondernemers heb ik in 

de afgelopen jaren als bijzonder ervaren. Geen lange 

vergadering of afstemming, maar gewoon doen. Soms in 

een andere taal, maar met elkaar en bereid om elkaars 

standpunt en belang te willen zien. Veel geleerde lessen, 

zoals gewoon beginnen en aansluiten bij de energie, 

neem ik mee naar mijn volgende uitdaging. Graag wil 

ik alle ondernemers bedanken voor hun tijd, inzet en 

acties. En speciale dank aan de bestuursleden, die nóg 

een stapje extra deden en naast hun drukke bestaan de 

community leiden. 

VoorwoordVoorwoordVoorwoord

Maaike Heinen 
Gemeente Den Haag
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In de nieuwe afleveringen van Met Hart en Zaak 2 volgen we de deelnemers van 
door ondernemers georganiseerde activiteiten en zijn we getuige van bijzondere 
ontmoetingen. Dit gaat over voelen en doen. Over ondernemers. Over mensen. 
Over échte ontmoetingen. Met hart en zaak.

Ik vind het heel mooi om dit voor mensen te kunnen 
doen, het is voor mij eigenlijk vanzelfsprekend.

Ik vind eenzaamheid een heel naar 
woord, ik ben weleens alleen.

WWW.METHARTENZAAK.NL
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Ashwin Mathoera van Mathoera’s IJs & Snacks, een unit op de Haagse 
Markt, heeft een berg aan mensenkennis doordat hij al sinds zijn 13e op 
de markt staat en intensief met zijn klanten optrekt. Hij wilde zijn kennis 
over mensen met eenzaamheidsgevoelens omzetten in een project. Via 
de gemeente Den Haag en de Haagse Community tegen Eenzaamheid is 

hij in contact gebracht met Andjenie Narain van de Stichting Vobis. 

Op de ‘badjar’ ontmoet je elkaar

Ashwin: “Wij willen graag een dagbesteding organiseren met de markt 
als hoofdingrediënt. De Haagse Markt of te wel ‘badjar’ (in het Sarnami) 
is een sleutelwoord voor Hindoestaanse ouderen. Ze kennen het uit hun 
jeugd. Binnen de Hindoestaanse cultuur is de badjar van oudsher een 
plek waar je elkaar ontmoet. In een pilot willen we de ouderen samen de 
markt op brengen.”

Andjenie: “Daar begeleiden we ze natuurlijk wel bij. Wij regelen het ver-
voer, idealiter met de bestaande wijkbussen. Die rijden toch. En onze vrij-
willigers gaan mee om de ouderen te helpen en eventueel rolstoelen te 

duwen. Zo kunnen de ouderen gezamenlijk naar de Haagse markt gaan. 
Het gaat natuurlijk niet alleen om die markt. Wanneer je samen in de bus 
zit maak je al een praatje. En dan is de markt een mooie aanleiding voor 
sociaal contact. De mensen kunnen een klein boodschapje doen en even 
uitpuffen bij Mathoera’s IJs dat bekend staat om hun lekkere schaafijs, de 
verse bara’s, sambals en chutney’s. Zijn unit is echt een beleving. Voor de 
ouderen is het alsof ze even terug zijn in Suriname.”

Mathoeras IJs & Snacks is als sinds 1990 een begrip. De vader van Ashwin 
begon toen als de eerste schaafijs-man op de Haagse Markt en trok men-

door Eveline Veldt

“ V a s e d h a i v a  K u t u m b a k a m ”  T h e  w o r l d  i s  o n e  f a m i l y . 
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sen vanuit de hele regio. Van oudsher is de unit dus een ontmoetingsplek 
voor Surinaamse ouderen. Ashwin heeft vanaf zijn 18e de vergunning van 
zijn, toen zieke en inmiddels overleden vader overgenomen.

Ashwin: “In de afgelopen jaren deelden veel klanten de heftigste levens-
verhalen met me. Dit kon ik, toen ik jong was, best moeilijk verwerken. 
Dan bleven die verhalen nog lang hangen. Inmiddels heb ik een eigen 
manier gevonden om met al die verhalen om te kunnen gaan. Ik ben me 
gaan interesseren in het onderwerp eenzaamheid toen mijn vader over-
leed. Mijn moeder werd toen ook eenzaam. Destijds wist in nog niet zo 
goed wat dat inhield. Binnen de Surinaamse community wordt namelijk 
niet veel over eenzaamheidsgevoelens gesproken. Ik merkte alleen dat 
mijn moeder hetzelfde gedrag vertoonde dat ik bij sommige van onze 
klanten signaleerde. Bijvoorbeeld wanneer iemand langs kwam en een 
heleboel te vertellen had en zo twee uur kon volpraten. Ik begon dan uit 
nieuwsgierigheid te vragen: Hoe gaat het met je kinderen? Dan hoorde 
ik vaak dat het contact was verbroken of dat ze te weinig langskwamen. 
Of ik vroeg: Wat ga je vanavond koken? Wij hebben het op de markt altijd 
over eten, dus dat is een simpel bruggetje om die vraag te stellen. Dan 
kom je erachter dat die mensen niet koken en slecht voor zichzelf zorgen.” 

Ashwin heeft naast dat hij ondernemer is ook een mastergraad behaald 
op het gebied van ICT in Business. Hij wilde zijn denkkracht gebruiken 
om de kennis die hij had opgedaan over eenzaamheid te vertalen naar 
de praktijk. Zo is Ashwin begonnen met deskresearch en interviews om 
erachter te komen hoe groot het eenzaamheidsprobleem is binnen de 
Haagse gemeenschap. Zijn conclusie was dat eenzaamheid vooral bij 
ouderen met een migratie-achtergrond groot is en dat de gemeente deze 
mensen slecht kan bereiken. 

Ashwin: “Het werd mij dus steeds duidelijker dat er veel leed is en dat 
mensen dus min of meer dezelfde gevoelens hebben. Zo is dan ook het 
plan ontstaan om samen met Stichting Vobis iets te gaan ondernemen 
om de thema eenzaamheid meer aandacht te geven.”

Ashwin: “Als je als ondernemer een project rondom 

eenzaamheid start is het raadzaam om gelijk de 

juiste professionals te betrekken. Het is goed om 

dan met sleutelorganisaties in gesprek te gaan om 

specialisten toe te voegen. Eenzaamheid is een 

kwaal die verstrekkende gevolgen kan hebben. 

Mensen kunnen zich verwaarlozen of kunnen zelfs 

dement worden. Je hebt specialisten/ partijen nodig 

om goede hulp aan te bieden wanneer het jou als 

initiator van een project boven het hoofd gaat groei-

en. Maar je kunt zoveel impact hebben wanneer je 

eenzame mensen wilt helpen.  Ik kan het iedereen 

aanraden om een medemens te helpen.”

Andjenie: “Wij kennen de doelgroep waar Ashwin het over heeft heel 
goed. We weten wie de mensen zijn die behoefte zouden hebben aan dit 
uitje en we weten waar ze wonen. Helaas werd ons plan door corona ver-
traagd.” De vrijwilligers van Vobis hebben echter niet stilgezeten. Tijdens 
de lockdown hebben ze met 40 medewerkers een telefoonlijn opgezet 
om ouderen tijdens de lock-down een beetje in de gaten te houden. And-
jenie: “Mensen gaven zichzelf of hun ouders op. We belden de mensen 
wekelijks op om te vragen: Hoe gaat het met je? Ze zeiden niet letterlijk 
dat ze eenzaam waren. Maar meer: Ik zie niemand, ik voel me somber. En 
je merkt dan dat mensen hard achteruitgaan. En de mensen gingen ons 
bellen met vragen over corona en de maatregelen. Het werd duidelijk dat 
ze niet de juiste informatie kregen. Hindoestaanse ouderen vallen vaak 
terug op hun moedertaal en spreken die veel. Termen in ABN Nederlands 
zijn voor hen lastig te begrijpen en het tempo gaat te snel. Daarom zijn we 
naast de telefoonlijn een radioprogramma in het Hindoestaans gestart 
dat helemaal over corona ging. Mensen kregen voorlichting, we vertaal-
den de persconferentie en mensen konden liedjes aanvragen voor elkaar. 
Dit was erg leuk en we weten nu nog beter waar de doelgroep behoefte 
aan heeft. Daar hebben we nu het project met Ashwin weer opstart 
voordeel van!

Andjenie en Ashwin hebben er zin in! Ze stralen wanneer we afspreken op 
de Haagse Markt om foto’s te maken voor dit artikel over hun gezamen-
lijke project. Ashwin: “Kijk nou om je heen, Den Haag is niet alleen mooi, 
maar ook eens multicultureel. Al die culturen komen bij elkaar op de 
grootste openluchtmarkt van Europa. Het zou prachtig zijn als we dit 
project aan meerdere etnische groepen ouderen kunnen aanbieden.”

Andjenie beaamt: “We beginnen met de Hindoestaanse ouderen en daar-
na volgen de Turkse, Antilliaanse en Marokaanse ouderen. Die brengen 
we dan ook met elkaar in contact. Ze hebben veel meer gemeen dan ze in 
eerste instantie denken.”
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“Eenzaamheid is een probleem waar de overheid wel urgentie op voelt, maar geen ant-
woord op heeft. Sociale ondernemers kunnen op dit soort onderwerpen een verschil 

maken” Aldus Elske Doets, zakenvrouw van het Jaar 2017, eigenaar van Doets Reizen, de 
Young Lady Academy en sinds de herfst van 2020 van het online platform tegen eenzaam-

heid BuddyBold. Elske Doets praat makkelijk, je kunt merken dat ze het gewend is om 
haar verhaal over de bühne te brengen. Daarmee is ze een geweldige ambassadeur tegen 

de eenzaamheidsproblematiek.

Zoek geen gat in de markt, 
maar een gat in de maatschappij!

door Eveline Veldt

“Met de Young Lady Academy, waarin ik jonge vrouwen verder help in 
het ondernemerschap of om politica te worden, wilde ik er bijvoorbeeld 
achter komen wat nou het probleem was achter de gender-pay gap, of 
het vrouwenquotum. Deze issues wil de politiek oplossen door middel 
van een wet. Maar met wetten ga je een onderliggend probleem niet 
oplossen. Zo gaat het ook met eenzaamheid. Wat is nou de echte oorzaak 
van eenzaamheid? Daar wil ik een antwoord op vinden. Het idealisme van 
de dames die ik begeleid met de Young Lady Academy heeft mij wakker 
gemaakt. Deze nieuwe generatie jongeren zoekt geen gat in de markt, 
maar een gat in de maatschappij. Door hen wil ik nu het probleem achter 
eenzaamheid tackelen met ons platform.”

Het idealistisch ontwaken van Elske viel samen met het stilvallen van het 
werk van Doets Reizen in maart 2020. Het bedrijf is door corona hard ge-
raakt. Dat heeft Elske aangegrepen om BuddyBold op te richten. Het idee 
is dat jongeren (als bijbaantje) senioren bezoeken en bijstaan. Ze gaan sa-
men op uitje, helpen elkaar, maken een ritje of doen boodschappen. Zo is 
er een dame die om gezondheidsredenen meer moet wandelen, maar dat 
niet goed alleen durft. Nu gaat er een jongere met haar mee. En Buddy-
Bold heeft een meneer die houdt van klussen gekoppeld aan een jongere 
die een opleiding houtbewerking doet. En er is meer. Niet alleen probeert 
Elske met deze start-up eenzaamheid tegen te gaan door mensen aan 
elkaar te koppelen, maar ze wil ook laten zien dat oplossingen in de zorg 
eenvoudig kunnen zijn en draaien om menselijk contact. 



8

Uit het onderzoek over ‘eenzaamheid onder 
ouderen’ dat Emma Dekker (19), student en 
deelnemer aan de Young Lady Academy, vorig 
jaar aan Elske presenteerde blijkt dat menselijk 
contact echt het verschil maakt in de zorg. Sa-
men met Deloitte deed zij onderzoek naar hoe 
robots menselijk contact kunnen vervangen in 
de zorg. Die robots bleken vooral nuttig in verlo-
ren uurtjes om je te attenderen op het slikken 
van je pillen. Maar een vervanging van menselijk 
contact zijn ze allerminst.

Elske: “Ouderen worden minder snel ziek en 
behoeftig als ze een goed sociaal vangnet heb-
ben. Maar vaak is dat niet aan de orde. Zo was 
er in het onderzoek van Emma een mevrouw 
aan het woord die soms dagen haar eigen stem 
niet hoort omdat ze niemand heeft om mee te 
praten. Dat ontroerde me zo dat ik dacht: Hier 
moet ik iets mee. “En als ik aan mijn eigen oude 
dag denk: Goede zorg hoeft echt niet paternalis-
tisch te zijn. Hoe oud je ook bent, je wilt gewoon 
normaal aangesproken worden. Niet met 
‘we’. Gaan ‘we’ zo eten mevrouw Doets? Ik wil 
gewoon Elske zijn. Die speelsheid in de benade-
ring van de mensen en dat we generaties met 
elkaar verbinden 
vind ik belangrijk 
aan BuddyBold.” 
Elske legt uit: 
“We richten ons 
met BuddyBold 
dus niet persé 
op het fenomeen 
eenzaamheid. Wij 
zitten meer op het 
principe ‘betekenis 
geven’. Als je in 
Nederland een be-
paalde leeftijd hebt 
moet je je mond 
houden, achter de 
geraniums gaan zitten en draag je niets meer bij 
aan de maatschappij. Het gevoel dat mensen 
dan krijgen is dat ze niet meer meetellen, en 
er niet meer toe doen. En dan kun je heel snel 
eenzaam worden. Ik wil dat onze ouderen weer 

een plek krijgen waar ze voelen dat ze gewaar-
deerd worden.” 

En voor de jongeren die meedoen aan Bud-
dyBold is er ook een voordeel. Zij krijgen een 
vrijwilligersvergoeding omdat zij hun bijdrage 
leveren als maatschappelijk werk. Elske: “Er 
zijn jongeren bij die buddy worden van mensen 
met dementie. Dat is best heftig, leert je veel en 

maakt je nederig. 
Je ziet ook op ons 
netwerk dat deze 
nieuwe generatie 
graag impact wil 
maken. Bovendien 
zitten jongeren ook 
vast in hun eigen 
bubbel. Het is be-
langrijk om mensen 
van verschillende 
generaties aan 
elkaar te koppelen 
en ze te laten zien 
dat ze met elkaar 
ook plezier kunnen 

hebben. Dat helpt om een meer diverse samen-
leving te maken waarin er een plekje is voor 
iedereen. Dat is mijn ideaalbeeld.” 

Elske: “Ik raad andere ondernemers 
aan om jonge mensen serieus te 

nemen. Sta open voor hun ideeën! 
Omdat ik Emma zo serieus nam 

met haar onderzoek (zij is nu mede 
initiator van BuddyBold) ben ik nu 
een nieuwe onderneming gestart 

die toekomstbestendig is omdat het 
een maatschappelijke vraag beant-
woord. Ik sla dus meerdere vliegen 
in een klap: Ik kan elke dag een ver-
schil maken voor de samenleving, 

het maakt mij veerkrachtiger en het 
maakt me creatiever.  Ik verdiende 

mijn geld met Doets Reizen. Dat zak-
te van de een op de andere moment 

in door corona. Omdat ik me nu 
maatschappelijk inzet kan ik beter 

met dat verlies omgaan. Ik ben door 
een sociale onderneming te starten 

echt uit een coma ontwaakt en ik 
zou graag zien dat andere onderne-

mers dat ook doen.”
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Als ondernemer breidt je hiermee ook je netwerk uit. Ik werd

 bijvoorbeeld gebeld door de nieuwe directeur van Muzee

 Scheveningen: “Wat leuk dat je dit doet, kom een keer praten!”

David van Kruiselbergen, eigenaar van Oude Kerk Evenementen, maakte van de 
nood een deugd. Bij gebrek aan opdrachten gebruikte hij zijn tijd om eenzaamheid

 te bestrijden onder Scheveningse senioren. 
Hoe hem dat verging, lees je hieronder.  

Ik zag de mensen helemaal opleven. 
Dat is zó tof!

door Hilde Maasland

“Na elke persconferentie kon ik mijn 
nieuwste plan weer schrappen”
Je zal maar net een nieuw bedrijf zijn gestart in 
de evenementensector als de eerste lockdown 
wordt afgekondigd. Het overkwam David van 
Kruiselbergen. Ondernemer en Scheveninger, 
beide in hart en nieren. Sinds 
het voorjaar van 2020 exploi-
teert hij de monumentale 
Oude Kerk op Scheveningen 
als evenementenlocatie. 
David vertelt: “Ik probeerde 
in het begin nog dingen te organiseren door te 
kijken naar wat er wél mocht. De Oude Kerk is 
een hele grote locatie waar ik zelfs op ander-
halve meter afstand nog een behoorlijke groep 
mensen kan ontvangen. Maar de maatregelen 
werden steeds strenger en na elke persconfe-

rentie kon ik mijn nieuwste plan weer schrap-
pen.” Er brak een onzekere tijd aan. David: “Ik 
had behoefte aan iets positiefs. Ik wilde bezig 
blijven en iets betekenen voor anderen. Net 
als velen baalde ik ervan dat Vlaggetjesdag en 
de jaarlijkse vaartocht voor oud-vissers niet 

konden plaatsvinden. En zo kwam ik op het 
idee voor een quiz, die ik zou aanbieden aan 
bewoners van verzorgingshuizen op Schevenin-
gen: de Scheveningse Visquiz. Niet dat alle vra-
gen over vis gaan hoor! Maar het bekt gewoon 
lekker, visquiz.”

Zo gezegd, zo gedaan
David: “Ik heb contact gezocht met activi-
teitenbegeleiders in verzorgingshuizen op 
Scheveningen om mijn plan te toetsen. Onder-
tussen zocht ik samenwerkingspartners, zoals 
videograaf Emily May ’t Hoen. Ik heb markante 

Scheveningers 
gevraagd om 
iets over (oud-) 
Scheveningen 
te vertellen, 
zodat daar een 

quizvraag aan gekoppeld kon worden. Ik heb 
antwoordformulieren ontworpen, prijzen 
ingekocht en een website gemaakt. En in de 
tussentijd stelde ik zelf de quiz samen. Met 
20 boeken over Scheveningen, geleend van 
mijn vader, en wat hulp van Wikipedia weet ik 
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inmiddels zoveel dat ik bijna als gids aan de slag 
zou kunnen!” vertelt hij lachend. 

Financiële impuls
Op de vraag hoe hij dit alles gefinancierd heeft, 
vertelt hij: “Daar heeft de Haagse Community 
tegen Eenzaamheid een belangrijke rol in ge-
speeld. De videograaf en ik hebben er veel tijd 
ingestoken en een heleboel mensen hebben 
belangeloos meegewerkt. Maar je hebt toch 
altijd te maken met kosten, en die kon ik in 
deze tijd niet allemaal voor mijn eigen rekening 
nemen. Het community-bestuur heeft ons een 
financiële impuls toegekend en ze hebben 
namens ons een aanvraag gedaan bij het Fonds 
Welzijn Scheveningse Senioren (informatie over 
dit fonds is te vinden op www.fwss.nl – red.). 

“Het heeft mensen letterlijk en figuurlijk in 
beweging gebracht”
In één van de verzorgingshuizen die David heeft 
benaderd, wachtten ze tot alle bewoners en het 
personeel gevaccineerd waren en hebben ze de 
visquiz toen gezamenlijk in de recreatiezaal ge-
daan. ‘Het geheugen testen en haring happen’ 
was de titel van het videoverslag dat Den Haag 
FM hierover maakte. David was erbij en begint 
te stralen als hij er aan terug denkt. “Ik zag die 
mensen helemaal opleven. Dat is zó tof!” Ook 
de reacties van senioren buiten de huizen doen 
hem goed. “Ik vond continu envelopjes met 
antwoordformulieren op de deurmat. Som-
mige helemaal in blauw ingevuld en dan een 
paar moeilijke vragen in zwart. Die hadden ze 
stiekem later opgezocht denk ik, haha. Mensen 
vertelden me dat ze familie of vrienden zijn 
gaan bellen om te vragen of zíj een bepaald 
antwoord wisten. Sommigen hebben een 
wandeling naar de KNRM (Koninklijke Neder-
landse Reddingsmaatschappij – red.) gemaakt 
om daar te informeren naar een antwoord. Het 
heeft mensen letterlijk en figuurlijk in beweging 
gebracht. 

Wordt vervolgd? 
Na zoveel positieve reacties kan een tweede 
editie niet uitblijven. David heeft evaluatiege-
sprekken gevoerd met activiteitenbegeleiders 
van de betrokken verzorgingshuizen en ziet mo-
gelijkheden om nóg meer mensen te bereiken. 
Zeker nu het eind van de corona-maatregelen 
in zicht is. De tweede editie wordt een live event 
voor wijkbewoners, dat tegelijkertijd gestreamd 
wordt naar verzorgingshuizen én achteraf 
beschikbaar is voor gebruik door activiteitenbe-
geleiders. Oók als David tegen die tijd weer druk 
is met betaalde opdrachten. “Juist dan” zegt hij 
“want hier kan niks tegenop!”
Meer weten of contact opnemen met David? 
Kijk op www.oudekerkevenementen.nl

Het mes snijdt aan twee kanten

David hoopt met zijn verhaal andere ondernemers te inspireren om ook 

iets te doen tegen eenzaamheid. Uit ervaring weet hij dat het mes aan 

twee kanten snijdt. David: “Ik doe het op de eerste plaats voor de Scheve-

ningse senioren, dáár is het mee begonnen. En dat levert sowieso veel posi-

tieve energie en voldoening op. Maar als ondernemer breid je hiermee ook 

je netwerk uit. Ik werd bijvoorbeeld gebeld door de nieuwe directeur van 

Muzee Scheveningen: “Wat leuk dat je dit doet, kom een keer praten!” En 

daarnaast gunnen mensen  je eerder werk omdat je niet alleen voor jezelf 

bezig bent, maar ook voor een maatschappelijk belang. Ik begrijp dat wel, 

want zelf zit ik er ook zo in.”
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Voor deelnemers van de inspiratiebijeenkomsten van de Haagse Community tegen Een-
zaamheid (HCtE) is hij een bekend gezicht: Michel Nivard, projectadviseur bij Fonds 1818. 
Hij is vanaf het begin betrokken bij de community. In eerste instantie om kennis te delen 

en partijen met elkaar te verbinden, maar inmiddels ook door geld ter beschikking te 
stellen. Met deze hulp van Fonds 1818 kan de HCtE een ‘financiële impuls’ bieden aan 
nieuwe initiatieven van haar deelnemers. Hier is al meerdere malen succesvol gebruik 
van gemaakt. Hoog tijd om een artikel te wijden aan deze vruchtbare samenwerking. 

Fonds 1818 – 
een vruchtbare samenwerking

door Hilde Maasland

Een rijke geschiedenis…
Op een zonnige ochtend in juni ontmoet ik 
Michel in de prachtige (en publiek toegankelij-
ke!) stadstuin achter het Nutshuis, middenin de 
Haagse binnenstad. Michel is de aangewezen 
persoon om me meer te vertellen over het 
fonds. Zo’n 28 jaar geleden nam hij een tijdelijke 
functie aan bij het toenmalige VSB-fonds Den 
Haag en Omstreken, dat later zou overgaan in 
Fonds 1818. Hij is nooit meer weggegaan “want 
het bevalt heel goed!” Waarvan akte, want 
meer dan een kwart eeuw later vertelt hij net zo 
enthousiast over de beginperiode als over de 

aangepaste koers die het fonds dit jaar inzet. 
We gaan eerst terug in de tijd. Michel vertelt: 
“Ruim tweehonderd jaar geleden, in 1818, werd 
de stichting Nutsspaarbank ‘s-Gravenhage 
opgericht. De bank maakte sparen voor ‘de 
gewone burger’ mogelijk. In 1992 ging de bank 
over naar Fortis en kwam de stichting in bezit 
van een groot aandelenkapitaal. Het geld en de 
gebouwen gingen over in een stichting: Fonds 
1818. Men besloot initiatieven van maatschap-
pelijk belang te steunen. Met geld, maar ook 
door te ondersteunen, adviseren en inspireren. 
Naast vaste spreekuren en trainingen orga-
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niseren mijn collega’s en ik ook 
programma’s voor (toekomstige) 
aanvragers uit de hele regio.”

Bijgestelde koers
Met ingang van 1 januari 2021 is het 
aangescherpte beleid van Fonds 
1818 van kracht. Michel: “De nadruk 
ligt in dit beleid nog meer dan 
voorheen op de kwetsbare groepen 
in de samenleving en de inzet van 
vrijwilligers. Dit komt terug in de 
kernwaarden ‘gelijke kansen’ en 
‘actieve betrokkenheid’. Aange-
vuld met de kernwaarden ‘lokaal 
verbinden’ (van zowel mensen als 
organisaties) en ‘leefbare omge-
ving’ (duurzaam, groen én prettig) 
vormt dit onze koers voor de 
komende jaren. Ook zijn we strikter 
wat betreft eenmalige activiteiten. 
We financieren daarom alleen initi-
atieven die een duurzame positieve 
invloed hebben op de (persoonlij-
ke) ontwikkeling of het welbevinden 
van de deelnemers.”

Oproep aan ondernemers
Vanuit de wens om een duurzame 
positieve invloed te genereren, 
heeft Michel een oproep aan 
ondernemers die iets (willen) 
organiseren om eenzaamheid te 
bestrijden in hun stad: “Ik zie een 
ongekende creativiteit in de dingen 
die ondernemers organiseren voor 
eenzame mensen. Heel anders dan 
wat de reguliere zorg- en welzijnsor-
ganisaties aanbieden, en daarmee 
een waardevolle aanvulling. Helaas 
blijft het regelmatig bij eenmalige 
acties. Ik roep ondernemers daar-
om op om na te denken over een 
duurzamer effect. Kan je iets tot een 
vast onderdeel van je bedrijfsvoe-
ring maken? Of kan je bijdragen aan 
de kennis en ontwikkeling van de 
deelnemers, zodat het effect breder 
is dan ‘een leuke middag’? Onder-
nemers die hierover willen sparren, 
mogen mij altijd bellen!”

Contact opnemen met Michel? Mail 
naar nivard@fonds1818.nl of bel 06 
- 86 81 31 29.

Michel Nivard: “De Haagse Community tegen Eenzaamheid is voor 

Fonds 1818 een mooie ‘tussenpersoon’ in de verbinding met het 

bedrijfsleven. Zowel Fonds 1818 als Haagse bedrijven hebben veel 

kennis en een groot netwerk, maar op een verschillend gebied. Als 

we dat weten te bundelen, in combinatie met de enorme creativi-

teit die ondernemers bezitten en de middelen die Fonds 1818 ter 

beschikking kan stellen, dan komen daar ongetwijfeld (nog meer) 

mooie initiatieven uit voort.”
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De Gastvrijheidscoach is een Haags bedrijf dat met 7 man en een flexibele schil van 8 
coaches organisaties in de zorg en hospitality traint om hun servicegerichtheid te vergro-

ten. Het doel is om gasten de best mogelijke ervaring te geven. Gastvrij zijn lijkt iets dat 
heel vanzelfsprekend is voor horecaondernemers en zorgpersoneel, maar dat het een 
vak is legt Patrick Treichl, directeur van de Gastvrijheidscoach uit: “Je moet je kunnen 

verplaatsen in de ervaring van een gast of cliënt. En dat inlevingsvermogen verlies je een 
beetje als je dag en nacht aan de andere kant van de bar of balie aan het werken bent.” 

Logisch. De gastvrijheidscoach is naast een coaching en consultancybureau ook een SVH 
gecertificeerd opleidingscentrum voor mensen die in de horeca willen gaan werken. 

De horeca is met uitstek een plek waar 
mensen met elkaar in contact zijn

door Eveline Veldt

Patrick: “Dit doen we al een aantal jaren. Het 
is leuk om les te geven aan jonge mensen. We 
wilden met ons opleidingscentrum ook iets 
terug doen voor de gemeenschap. Vroeger, 
toen ik zelf in een restaurant werkte deed mijn 
werkgever weleens iets voor ouderen. Het was 
zo fijn om die mensen blij te maken. Het mo-
ment is nu gekomen dat we de ruimte hebben 
om terug te kunnen geven. Daarom zijn we met 
de gastvrijheidscoach een programma gestart 
om eenzame ouderen én jongeren aan elkaar te 

koppelen.” Met een aantal sociale partners bie-
den we kansrijke jongeren naast een startkwa-
lificatie, een erkend diploma, ook begeleiding 
naar een baan.”

Patrick legt uit: “Eenzaamheid zit overal. Het 
kan iedereen overkomen, onafhankelijk van je 
afkomst of je leeftijd. Wat helpt om ervan af te 
komen is verbinding voelen met anderen en 
mensen opzoeken. Dat maakt het leven fijner.” 
De horeca is met uitstek een plek waar mensen 

op een laagdrempelige manier met elkaar in 
contact zijn. Patrick: “Wij halen de drempel weg 
om elkaar te kunnen ontmoeten.” Hij gaat ver-
der: “We hebben nu een programma gemaakt 
waarin we in 12 weken 50 jongeren willen klaar-
stomen voor de werkvloer. We richten ons daar-
bij op jongeren die praktijkonderwijs volgen en 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Zij kiezen in hun laatste jaar een vak: timmeren 
of horeca of zorg. Van de jongeren die horeca 
kiezen komt er een aanzienlijk aantal in de bij-
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stand terecht na hun studie. Want wat blijkt: de 
kloof tussen school en werk is te groot. School 
is een veilige omgeving waar de jongeren goed 
begeleid worden. Die schoolervaring staat 
ver af van de praktijk. In de realiteit is er in de 
horeca vaak stress, het is druk en er wordt op 
piek-momenten weleens gescholden in de keu-
ken. Stel je voor. Die jongens en meisjes gaan 
bij een restaurant of fast-food bedrijf werken en 
dan zitten ze na twee weken huilend thuis. Wij 
dachten: Hier kunnen we iets aan doen!”

“Én we wilden dus iets doen aan de eenzaam-
heid die je binnen deze groep ziet. Deze jonge-
ren hebben moeite om over hun gevoel te pra-
ten en ze vinden het moeilijk om met feedback 
om te gaan. Ze hebben dan snel het idee dat ze 
iets verkeerd doen. Omdat ze weinig praten met 
anderen en niet geleerd hebben om woorden te 
vinden voor hun gevoel uitten ze hun emoties 
vaak op een non-verbale manier. 30% Van de 
opleiding steken wij daarom in persoonlijke 
ontwikkeling. En we merken dat het helpt om ze 
te wijzen op het feit dat interesse tonen in een 
ander, helpt om vrienden te maken.”

Het idee van Patrick en zijn vrouw, die de eerste 
lichting van dit project uit hun eigen zak gaan 
betalen, is dat zij hun aanbod in het 4e school-
jaar aan de studenten kunnen presenteren. 
Die studenten moet dan echt hun best doen 
om na hun examen mee te mogen doen. Ze 

moeten laten zien dat ze een plekje binnen het 
programma verdienen. 

Maar het project kan alleen slagen als de 
jongeren in de praktijk kunnen oefenen met 
gastvrijheid. ‘Enter’ de alleenstaande ouderen. 
De jongeren beproeven hun vakmanschap in 
de Julianakerk tijdens het Senioren café. De 
ouderen krijgen daar een luxe lunch of warme 
maaltijd die door de jongeren verzorgd worden. 
Zo verbinden ze deze twee doelgroepen met 
elkaar en doorbreken ze de sociale eenzaam-
heid onder senioren.

De maaltijden voor de ouderen worden 
gesubsidieerd door de Haagse Community 
Tegen Eenzaamheid en de Julianakerk zelf. 
En er worden activiteiten gedaan. Patrick: “De 
ouderen kunnen klaverjassen, rummikuppen of 

de jongeren helpen bij het afmaken van de ge-
rechten. Zo voelt de oudere gast zich nuttig en 
leren onze studenten om te gaan met iemand 
van een andere generatie.” Dat levert diverse 
gesprekken op. ”Ome Piet had onlangs bij een 
test-diner zijn onderscheiding meegenomen 
naar de Julianakerk. Hij heeft gevochten voor 
onze vrijheid. Toen hebben we daar met elkaar 
over gesproken: Wat is dan vrijheid? Normaal 
gesproken heb je het niet over dit soort onder-
werpen. Je zag dat iedereen daarvan opleefde. 
Zo zie je dat wanneer je doelgroepen samen-
brengt er gave dingen ontstaan. Ook voor 
je bedrijf als je je onbaatzuchtig inzet tegen 
eenzaamheid.” Patrick illustreert: “Wij zijn een 
commercieel bedrijf, maar op mijn medewer-
kers heeft zo’n avond jongeren begeleiden en 
ouderen entertainen een positieve impact. Dat 
geeft ons als team echt een kik.”

Oproep aan Haagse ondernemers:
“We zijn we op zoek naar leuke bedrijven die vanuit een goede intentie 
onze jongeren verder willen helpen na hun opleiding bij ons. Ze heb-
ben goede begeleiding nodig, maar met de juiste begeleiding zijn het 
harde werkers en de meest loyale medewerkers die je zult leren ken-
nen. Dus je krijgt je investering dubbel en dwars terug. Onze mensen 
zijn uniek net als iedereen!”

En we roepen mensen op die bijvoorbeeld een leuke workshop kunnen 
om onze jongeren en senioren tijdens zo’n dineravond iets bij te bren-
gen. Meld je aan! 

Ouderen kunnen zich via deze link aanmelden voor het seniorencafé. 
(https://haagsontmoeten.nl/)
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Leer Zelf Online is ooit begonnen in Den Haag. Voor de 15 mede-
werkers en 30 vrijwilligers die het bedrijf nu heeft, moest er een groter kan-

toor komen midden in Nederland. Daar zitten ze centraler voor de 
opdrachtgevers die tegenwoordig uit heel Nederland komen. 

Desalniettemin hoor je aan Jacques de Wit, eigenaar en initiatief-
nemer van Leer Zelf Online dat hij een ras-Hagenees is. Hij steekt zijn 

mening niet onder stoelen of banken en is heel direct in zijn 
communicatie. Dat komt de producten die ze maken zeker ten goede. 
Leer Zelf Online maakt namelijk begrijpelijke websites over moeilijke 

onderwerpen voor, onder andere, mensen met een verstandelijke 
beperking, laaggeletterden, kinderen en vluchtelingen. 

Daten moet voor iedereen eenvoudig zijn

door Eveline Veldt

“De systeemwereld waarin beleid wordt be-
dacht staat soms ver af van de leefwereld van 
de mensen. En voor je het weet komen die men-
sen in de problemen omdat ze niet begrijpen 
wat ze moeten doen. Ik ben zelf opgegroeid in 
Moerwijk heb gezien hoe mensen die niet mee 

kunnen komen elke dag moeten worstelen om 
het hoofd boven water te houden. We doen het 
om de mensen te helpen” aldus Jacques.

Zo maakte Jacques en zijn collega’s zeven jaar 
geleden een website met seksuele voorlichting 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Jacques: “Wij zagen dat er een goed informatief 
en liefdevol alternatief nodig was voor de porno 
die je overal op het internet vindt. Want dat is 
de bron waar veel mensen hun kennis vandaan 
halen. We werkten tijdens de ontwikkeling van 
hulpmiddelen altijd met focusgroepen én met 
de mensen met een beperking in onze organi-
satie om te toetsen of onze website goed werk-
te voor de doelgroep. Er was toen iemand in de 
focusgroep die zei: ‘Fijn dat we nu weten hoe 
we moeten vrijen, maar we hebben niemand 
om dat mee te doen, want die mensen komen 
we niet tegen.” Dat was een eyeopener voor 

Jacques: “Het leven is steeds ingewikkelder geworden voor 
grote groepen mensen. Ik wil de samenleving weer begrij-
pelijk maken met onze hulpmiddelen. Denk dan aan een 
simpeler uitleg voor ‘de coronamaatregelen’, ‘verkiezingen’ 
en ‘hoe vraag je toeslagen aan?’ ” 

Jacques de Wit



16

Jacques. “Veel mensen met een verstandelijke 
beperking gaan op stap met een vrijwilliger 
zonder beperking. Je hebt dan eigenlijk geen 
gelijkwaardigheid in de omgang. Die vrijwilliger 
gaat aan het eind van het uitje gewoon weer 
naar huis naar een gezin en vrienden. Maar 
ook mensen met een verstandelijke beperking 
hebben behoefte aan echt gezelschap en een 
maatje die past bij hun eigen leefwereld. Het is 
alleen niet makkelijk voor hen om zo’n maatje 
te vinden.” Jacques gaat verder: “Deze mensen 
horen in veel gevallen namelijk niet thuis op 
Facebook of Tinder. Er is altijd een risico dat 
ze tegen iemand aanlopen die kwaad in de zin 
heeft. Uitbuiting en fysiek misbruik ligt vooral 
voor vrouwen met een verstandelijke beperking 
op de loer. Mannen zijn weer vaker slachtoffer 
van online datingfraude. Daarom zijn we toen-
tertijd ook begonnen met ABCDate. Een veilige 
datingmethode waar iedereen die je ontmoet 
een verstandelijke beperking heeft. De eerste 
ontmoeting is vaak op de site of de app. Daarna 
kun je elkaar in het echt ontmoeten tijdens een 
prikkelarme, veilige, ontmoetingsavond. Als je 
dan ziet hoe blij de mensen zijn als ze eindelijk 
gelijkgestemden kunnen ontmoeten: Dat is 
prachtig om te zien.”
Jacques: “We verkopen dit product doorgaans 
aan zorgorganisaties die de licenties gratis 
verspreiden onder hun cliënten. De begeleider 
staat er dan garant voor dat iemand ook echt 
een verstandelijke beperking heeft. Dat is zeer 

middel van een intakegesprek moeten gaan 
vaststellen of diegene wel echt een verstandelij-
ke beperking heeft. Je wilt namelijk 100% zeker 
weten dat dit zo is voordat je iemand toelaat.”

Jacques wil graag dat ABCDate gratis blijft 
voor de mensen uit Den Haag. Hij hoopt dat de 
gemeente daar een rol in wil spelen. Jacques: 
“Eenzaamheid is ook een groot gezondheids-
probleem. Eenzame mensen leven ongezonder 
en worden eerder ziek. Los daarvan vind ik 
dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om 
gelijkgestemden te vinden en zo je kans op 

functioneel en veilig. Die cliënten kunnen dan 
ook mensen veilig ontmoeten buiten hun eigen 
zorgorganisatie. Dat gaat goed. Maar we krijgen, 
zeker sinds corona, heel veel telefoontjes van 
mensen die geen zorg krijgen, maar snakken 
naar sociaal contact. Die willen dan particulier 
op de site. We dachten daarom al langer aan 
een versie van ABCDate die een soort van am-
bulant is. Dan kan iemand particulier gebruik 
maken van de diensten en ontmoetingsavon-
den van ABCDate. Het aanmelden kost ons al-
leen wat meer tijd nu. Dat komt omdat wij in het 
geval van die particuliere aanmeldingen door 
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Jacques: “We werken nu samen met Brouwerij de Prael als 

locatie voor de ontmoetingsavonden. We zijn op zoek naar 

meer bedrijven die hun ruimte beschikbaar zouden willen 

stellen. En je kunt als bedrijf ABCDate sponsoren door je kan-

tine en je personeel aan te bieden. Het zijn geen dure gasten 

en een ontmoetingsavond duurt drie uur. Een frisdrankje en 

een borrelhapje zijn eenvoudig te regelen. ABCDate heeft 

diverse spelvormen, contactcoaches en pool van vrijwilligers 

die op de avonden meehelpen. En voor jouw personeel kan 

het meedoen en begeleiden op zo’n avond werken als team-

building. We zoeken mooie crossovers tussen bedrijfsleven en 

mensen met een verstandelijke beperking!”

liefde, vriendschap en geluk zo groot mogelijk 
te maken. Als je op zo’n avond loopt, dat hoef je 
maar een keer mee te maken, dan weet je: dit is 
het! Je ziet die mensen dan blij door de ruimte 
stuiteren. Dat geeft zoveel energie!” 

In september gaan ze dus gewoon starten. 
Jacques: “Dat doen we in eerste instantie met 
eigen kapitaal, hulp van diverse fondsen en 
een bijdrage van de Haagse Community Tegen 
Eenzaamheid. Gaandeweg proberen we nog 
meer fondsen en een bijdrage van de gemeente 
te werven om de kosten te kunnen dekken.” 
Jacques, die zichzelf soms meer ziet als profes-
sioneel bedelaar dan sociaal ondernemer, heeft 
de financiering van het project voor 80% rond. 
Maar ABCDate kan zeker nog wat hulp gebrui-
ken van Haagse ondernemers:
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We spreken elkaar telefonisch als Marianne van den Anker, oud-politica, organisatie-
adviseur, dagvoorzitter én ambassadeur voor de stichting ‘Een tegen Eenzaamheid’, bij 

de kapper zit. Ze moet wachten tot de kleuring is ingewerkt. En dat is precies genoeg tijd 
om het verhaal achter dit programma van de Rijksoverheid tegen eenzaamheid te 

vertellen. Marianne werd benaderd voor haar ambassadeurschap door 
demissionair minister Hugo de Jonge. 

Een potpourri aan bedrijven maakt 
een groot verschil!

door Eveline Veldt

Ze kennen elkaar uit de tijd dat ze beide 
wethouder in Rotterdam waren. In die periode 
werd er een vrouw gevonden die al 10 jaar dood 
in huis lag. Dat dit kon gebeuren en niemand die 
vrouw miste was voor beide een schokkende 

ervaring. Vanaf dat moment is het onderwerp 
eenzaamheid voor Marianne belangrijk gewor-
den. Marianne: “Eenzaamheid is een probleem 
van de maatschappij. Iedereen heeft hier een 
rol in, de overheid, burgers, maar zeker ook 
bedrijven. Want eenzaamheid discrimineert 
niet en als bedrijf raak je op een professionele 
manier veel mensen. Sommige van je klanten, 
medewerkers of leveranciers hebben ook last 
van eenzaamheidsgevoelens.” 

En dus is er een Nationale coalitie opgericht 
door de Rijksoverheid met bedrijven die 
eenzaamheid meenemen in hun dagelijkse 
processen: ‘Een tegen Eenzaamheid’. Die coa-
litie bestaat uit organisaties met een landelijke 
uitstraling zoals BEN, Jumbo en omroep KRO 
NCRV om er een paar te noemen. Zij zetten zich 
allemaal in om eenzaamheid te bestrijden.
Samen met commerciële partijen een maat-
schappelijk probleem oplossen roept een 
spanning op. Is wat goed is voor een bedrijf ook 

goed voor een individu? En tot waar kan een 
bedrijf gaan om klanten te helpen? Een mooi 
voorbeeld dat illustreert hoe bedrijven effectief 
kunnen zijn om eenzaamheid te bestrijden is de 
Rabobank. Adviseurs van de Rabobank komen 
bij de mensen thuis om bijvoorbeeld ouderen 
te ondersteunen bij het online bankieren. Die 
mensen zien wat er zich achter de voordeur 
afspeelt en kunnen bij een speciale telefoonlijn 
voor eenzaamheid aangeven dat bepaalde 
mensen hulp nodig hebben. Marianne: “We 
hebben ondertussen ook Lipton aan boord: 
Zij zetten zich binnen de coalitie in tegen een-
zaamheid onder jongeren.” 

De gedachte van de Rijksoverheid is dat er 
rond eenzaamheid vooral lokaal een verschil 
gemaakt kan worden. Eenzaamheid zien en 
bestrijden kan alleen in persoonlijk contact. En 
persoonlijk contact hebben mensen vooral in 
hun eigen buurt of stad. Marianne: “We willen 
dat iedereen in zijn eigen omgeving alerter is op Marianne van den Anker
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eenzaamheid. Dat docenten het signaleren bij 
hun leerlingen. Dat jongeren onder elkaar het 
bespreekbaar maken, maar dat bijvoorbeeld 
ook bij de kringloopwinkel als er een klant is die 
elke dag terugkomt voor een klein aankoopje er 
iemand is die opspringt om zich over diegene te 
ontfermen. Daarom roepen we lokale bedrijven 
op om samen te werken en om mee te doen 
met de Nationale Coalitie. Wij ondersteunen 
die coalities door hen met een plug-and-play 
methode te laten zien hoe je het taboe rond 
eenzaamheid kunt doorbreken. We laten 
zien hoe je actie kunt ondernemen en hoe je 
eenzaamheid signaleert. Wij bieden dus vanuit 
het Rijk een nieuwe manier van werken aan om 
een maatschappelijk probleem oplossen. We 
werken volgens het principe van de 3C’s. We 
werken in coalities. Die samenwerkingsverban-
den bestaan idealiter uit kennisinstellingen, 
professionals, bedrijven en de gemeente. Ge-
meentelijke organisaties kunnen dit probleem 
lang niet meer alleen oplossen. Dan ga je kijken 
wie binnen de samenwerking welke contributie 
kan leveren in ruimte, geld of aanpak. En ieder-
een die meedoet werkt vanuit commitment: 
De maatschappelijke opgave staat binnen de 
samenwerking centraal.” Dat commitment 
ontstaat organisch is de ervaring van Marianne: 
“Je hebt een paar trekkers nodig die in de goede 
zaak geloven.” Wat meehelpt is dat er geld ter 
beschikking komt. “Elke gemeente heeft geld 
gekregen om het eenzaamheidsprobleem aan 
te pakken.” 

Marianne concludeert: “Ik ben enorm bevlogen 
over dit onderwerp. Actie tegen eenzaamheid 

is zo relevant. Dat was het altijd al, maar nu 
door corona is het nog relevanter geworden om 
het over eenzaamheid te hebben. Maar let op: 
eenzaamheid verdwijnt niet bij met afdoen van 
de mondkapjes. Daarom moeten we blijvend 
monitoren hoe het gaat met de eenzaam-
heidsproblematiek. Het RIVM heeft net als het 
coronadashboard een online statusupdate 
over eenzaamheid. We kunnen de landelijke 
eenzaamheidsgevoelens dus met cijfers meten. 
Onze ambitie is dat we in de cijfers terugzien 
dat het programma werkt!”

Ondertussen zijn er 240 gemeentelijke coalities 
gevormd, heeft een reclamespot van het 

Marianne: “Voor alle ondernemers is er een plek binnen 

de coalitie. Aarzel dus niet om mee te doen. Ook een klein 

gebaar kan helpen. Denk aan een potpourri: De één doet 

dit en de ander dat. En dan maak je met elkaar een groot 

verschil. En stel, je hoort schrijnende verhalen wanneer 

je met eenzame mensen werkt en je denkt, wat moet ik 

hiermee? Er is een meldpunt en een sociaal wijkteam dat 

klaarstaat. Aarzel niet, doe mee! Je kunt je melden voor 

deelname aan de Haagse coalitie via wethouder 

Kavita Parbhudayal.”

programma een zilveren leeuw gewonnen, 
zijn er masterclasses ontwikkeld en is er een 
aanjaagteam met BN’ers actief. Marianne: “We 
hebben onder andere Foppe de Haan, Ali B en 
Hedy d’Ancona aan ons weten te binden. Zij 
koppelen de bestrijding van eenzaamheid aan 
sport en cultuur.

Door samen een museum of concert te be-
zoeken of te sporten maak je contact. Zo zie je 
maar dat er heel weinig nodig is om mensen bij 
elkaar te krijgen, als je maar creatief nadenkt. 
Wat ik hoop is dat de coalities breder worden, 
dat het nieuwe kabinet met dit programma 
doorgaat. De maatschappelijke wil is er.”
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In maart vorig jaar ging heel Nederland op slot. De eerste lock-down door corona was 
toen een feit. Een dag later kookte de participatiekeuken van Ben Lachhab al voor 1350 

kwetsbare Haagse ouderen een maaltijd. “Hoe is het mogelijk?” denk je dan. 
Maar wanneer je Ben spreekt snap je snel: Hij is een ras-netwerker met overtuigings-

kracht. Iedereen is binnen no time gemobiliseerd en doet mee. Tegen Ben en zijn goede 
zaak zeg je gewoonweg geen ‘nee’. “Ik was eind februari al in gesprek met alle partijen, 

want ik zag al aankomen dat er een heleboel ouderen geen eten zouden hebben en 
enorm zouden vereenzamen”.

Samen eten verzacht eenzaamheid

“In die eerste coronagolf van 16 weken hebben 
we in totaal zo’n 100.000 maaltijden gemaakt. 
Dat was een enorme klus en hadden we zonder 
het bedrijfsleven nooit kunnen doen. De berei-
ding deden we in de keuken van Shell met 15 
man. Het World Forum stelde ruimte beschik-
baar voor het invriezen van de maaltijden en 
de distributie, de Rabobank, de gemeente en 
diverse fondsen gaven financiële ondersteu-
ning. En Holland Vis, een halal slager en een 
aardappelboer uit Rotterdam stelden hun pro-

ducten beschikbaar. Al heel snel waren er zo’n 
1000 vrijwilligers betrokken bij onze operatie. 
Zij reden de maaltijden naar de ouderen toe, 
maakten op afstand een praatje en zagen de 
soms schrijnende omstandigheden waarin deze 
oudere mensen leefden. Het feit dat er elke dag 
een maaltijd kwam en dat er iemand was om 
mee te praten heeft velen van hen door de lock-
down geholpen.”

Zo is de participatiekeuken begonnen. Marjan 

van Loon, President Directeur van Shell zei 
op een gegeven moment: “Dit is zo’n mooi 
initiatief, dit moeten we vasthouden”. Dat is ook 
gebeurd. Ben: “Nu zijn we bezig om in Moerwijk 
een sociaal stadsrestaurant te maken.” 

Binnen nu en het eind van het jaar staat er 
een groot sociaal stadsrestaurant in het hart 
van Moerwijk om eenzaamheid tegen te gaan. 
En Moerwijk is niet zomaar gekozen voor dit 
initiatief. Het is een goed bereikbare wijk met 

door Eveline Veldt
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Ben roept alle ondernemers die betrokken zijn bij de 

community of die dit bericht lezen op: “Sluit je aan bij het 

sociaal stadsrestaurant zodat we zo veel mogelijk ontmoe-

tingen tot stand kunnen brengen. Daar heb je als onderne-

ming zelf ook baat bij. In je eigen personeelsbestand zijn 

misschien ook mensen eenzaam, of binnen je klantenkring. 

Eenzaamheid raakt iedereen. Ik sta altijd open voor een 

gesprek om te zien hoe we elkaar kunnen versterken. Er is 

altijd iets mogelijk. Wat voor onderneming je ook hebt.”

veel armoede en ook veel eenzaamheid. 65% 
van de 65+ bewoners is bovendien te zwaar. 
Mensen eten vaak ongezond omdat ze geen puf 
hebben om alleen te koken en te eten. Ben: “We 
willen bijvoorbeeld diners organiseren met een 
kookworkshop. We willen laten zien hoe mak-
kelijk en goedkoop het kan zijn om een gezonde 
soep te maken. Dat kan echt minder kosten 
dan een zakje patat. En bovendien ontmoeten 
bewoners elkaar tijdens zo’n workshop”. Ook bij 
dit monsterproject van Ben is het bedrijfsleven 
betrokken: Heembouw gaat een restaurant en 
theater bouwen en Steadion heeft het voorma-
lig hoofdkantoor aangeboden als locatie. 

Ben legt de gedachte achter het stadsrestau-
rant uit: “Samen eten is een goed middel om 
eenzaamheid te verzachten. Eten overstijgt cul-
turen, rangen en standen, want iedereen eet. Ik 
wil met het restaurant projecten starten die het 
culturele en culinaire met elkaar verbinden. Zo 
is er een project om een band te smeden tussen 
mensen uit Moerwijk en het chique Staten-
kwartier. Zij gaan samen moestuinen opzetten. 
Bewoners delen kennis over moestuinen en 
gaan daarna eten. Mensen krijgen zo een kijkje 
in een andere wereld: “Zo kan het ook”. Als je 
elkaar ontmoet kom je op nieuwe ideeën. Veel 
mensen die eenzaam zijn zijn vaak ook arm. 
Zij zijn de hele dag bezig met overleven. Hun 

wereld wordt steeds smaller.
Door andere verhalen te horen kunnen zij hun 
wereld weer verbreden. Het brengt ze op nieu-
we ideeën en geeft ook weer energie om delen 
van hun leven anders aan te gaan pakken.” 
Het grote doel van Ben is om in Den Haag 
uiteindelijk 10.000 ontmoeten per week te fa-
ciliteren. “Sociale contacten versterken van de 
veerkracht van mensen. Als je veerkrachtig bent 

wordt je minder snel eenzaam.” Dat wil hij doen 
met zijn initiatief, maar ook met alle partijen in 
de community en iedereen die wil bijdragen. 

Ben: “Hoe groter de groep van mensen is die we 
samenbrengen, hoe meer succes we hebben in 
het stoppen van de aanwas van eenzaamheid 
en armoede.”   



22

Met z’n allen niet alleen! 
In de afgelopen twee jaar heeft Den Haag met zijn actieplan tegen eenzaamheid  het onderwerp stevig neergezet. De  stadsbrede be-
wustwordingscampagne “Eenzaamheid kent veel gezichten en dit jaar met her/ken jij eenzaamheid” heeft oud en jong, bereikt. Corona 
heeft extra bijgedragen aan de erkenning:  58 % van de inwoners geeft aan eenzaamheid te herkennen.   Die campagnes laten zien dat 
iedereen, van jong tot oud, in Benoordenhout of Moerwijk, eenzaam kan zijn. 

De coronacrisis heeft mensen ook in beweging gebracht. We hebben gezien hoe bewust en hoe actief de Haagse bewoners zijn naar eenzame 
mensen. Er waren heel veel hartverwarmende initiatieven om mensen te helpen. 

We zijn op de goede weg, maar feit blijft dat eenzaam-
heid nog steeds een groot probleem is. Eenzaamheid 
kan alleen gekeerd worden als overheid, verenigingen, 
ondernemers, professionals en de bewoners de handen 
ineenslaan. Daar hebben we alle Hagenaars voor nodig. 
Want het doorbreken van eenzaamheid is onze geza-
menlijke verantwoordelijkheid

Daarom hebben we een toolkit ontwikkeld, de ‘eerste 
hulp bij eenzaamheid’ kit. Met deze toolkit willen we 
stimuleren dat Hagenaars in actie komen voor eenzame 
burgers, om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Het is 
één van de instrumenten die we in Den Haag inzetten om 
eenzaamheid terug te dringen. 

We vragen iedereen meer aandacht te hebben voor 
de mensen om ons heen: familie, buren, vrienden en 
klanten. Als u vermoedt dat iemand eenzaam is, kunt u 

aanbieden een kopje koffie te drinken of samen een wandeling te maken. Het helpt ook om iemand te attenderen op de vele moge¬lijkheden 
voor hulp en ondersteuning. En natuurlijk kan iedereen zelf een helpende hand bieden 
om de eerste stap te doen naar een van de vele initiatieven die Den Haag rijk is.

Deze toolkit helpt daarbij. Wat is de bedoeling?

•	 De	poster; hang deze zichtbaar op in uw winkel, bij uw (vrijwilligers)organisatie of 
onderneming. Hiermee laat u zien aandacht te hebben voor eenzaamheid

•	 De	ansichtkaart;	deze kaartjes kan iedereen in Den Haag inzetten om een ander 
uit te nodigen. Schrijf een boodschap, of alleen uw naam en telefoonnummer en 
stop het kaartje in de bus bij diegene die u wil verrassen.

•	 De	flyer; het geeft een kleine toelichting op eenzaamheid en de ansichtkaart kan 
de bezoeker of klant meenemen om uit te delen.     

Naast deze toolkit is er nog veel meer mogelijk. Zo kunt u 
een training volgen ‘herkennen en verwijzen bij een-
zaamheid’ of kunt u zich, wanneer u ondernemer bent, 
aansluiten bij de Haagse community tegen eenzaamheid, 
het platform van Haagse ondernemers.

Vraag nu de ‘eerste hulp bij eenzaamheid’ kit aan! Dit kan 
door een mailtje te sturen naar ehbe@denhaag.nl met in 
de onderwerpregel ‘ehbe-kit’

Doet u mee? Met een klein gebaar, kun je een leven 
veranderen!

Meer weten? 

Kijk op www.ehbe.nl
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Therapeut, counselor en coach Sabine Wensink heeft een bloeiende praktijk, Studio Lief-
de, waarin ze een scala aan therapieën aanbiedt. Ze is een bezig type en geeft gestalt-

therapie, surftherapie, energetische massage én gebruikt de Emotional Freedom Techni-
que als The Tapping Coach. Via haar netwerk kwam ze een keer terecht bij een sessie van 

de Haagse Community Tegen Eenzaamheid waar ondernemers pitchten hoe zij zich in 
konden zetten tegen eenzaamheid in de stad. Sabine kreeg direct in de gaten dat ook zij 
met haar kennis en therapieën een bijdrage kon leveren. “Ik vind het top dat de commu-
nity zoveel aandacht aan eenzaamheid besteed. Vanuit hier naar beterschap! Ik ben ze 

erg dankbaar dat ze het onderwerp uit de taboesfeer hebben gehaald.”

Tik jezelf uit je eenzaamheidsgevoel 
met The Tapping Coach

door Eveline Veldt

Van de Haagse Community Tegen Eenzaamheid 
kreeg Sabine een subsidie om een online-trai-
ning te maken: 10-Day Tap Along. De training 
bestaat uit 10 tik-meditaties waarmee je door 
op de drukpunten van je lichaam te tikken de 
vastgezette emoties in je lijf losmaakt. Dat klinkt 
misschien ‘zweverig’, maar de wetenschap is 
zich gaan verdiepen in deze techniek en wat 
blijkt: Deze methode is erg effectief in het neu-
traliseren van heftige gevoelens. Door zachtjes 
te tikken op drukpunten die op de energieba-
nen van je lichaam lopen wordt de energie die 
geblokkeerd is weer opgewekt. Doordat die 
energie weer vrij door je lichaam loopt maak 
je andere hormonen aan. Het stress-hormoon 
cortisol gaat omlaag en daarvoor in de plaats 

gaat je lichaam onder andere serotonine 
aanmaken. Serotonine werkt ontspannend 
en maakt dat er ruimte is om die vastzittende 
gevoelens te ervaren. Weggestopte gevoelens 
kunnen, weet Sabine uit eigen ervaring, zorgen 
voor eenzaamheid.

 “Het kan even duren voordat je in de gaten 
hebt waar je nare, eenzame gevoel vandaan 
komt. Ik heb dat zelf ook ervaren. Dan stond 
mijn hele huis vol mensen, maar ik ging kapot           
van eenzaamheid van binnen. Ze legt uit: “Je 
voelt je eenzaam als je een indrukwekkende 
gebeurtenis hebt ervaren en je je alleen hebt 
gevoeld met je pijn. Dus als steun afwezig was.                     
Dan kun je je zelfs met 50 mensen om je heen 

hebt eenzaam voelen. Je ervaart dan geen 
sociale eenzaamheid, maar eerder vervreem-
ding van jezelf. Dan voel je je eenzaam doordat 
je jezelf iets niet lijkt te gunnen. Veel mensen 
die emotionele eenzaamheid ervaren hebben 
de overtuiging dat ze niet goed genoeg zijn. 
Waar dat door komt is bij iedereen anders. 
The Tapping Coach kan je helpen om daar een 
antwoord op te krijgen.” 

De drijfveer van Sabine om zich als onderne-
mer in te zetten komt dus voort uit haar eigen 
ervaringen met eenzaamheid. Sabine “Ik vond 
die gevoelens heel zwaar, maar toen ik eenmaal 
zelf in therapie ging was ik na acht sessies van 
mijn eenzaamheid af. Het is dan overigens niet 
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zo dat je dan nooit meer eenzaam bent. Een-
zaamheid hoort in zekere zin bij het leven. 
Het moet alleen niet je gemoed overnemen. 
Het moet net als bijvoorbeeld blijdschap of 
boosheid weer voorbij gaan. Ik heb geleerd 
dat gevoelens van eenzaamheid ook een 
golf kunnen zijn. En ik wil mijn ervaring hierin 
delen.”

In de 10 filmpjes die je als Hagenaar of 
Hagenees gratis via Sabine haar website kunt 
bestellen, ga je op zoek naar de overtuigin-
gen of gedachten die je in de weg zitten om 
een vol en blij leven te leiden. Sabine noemt 
het: ‘Op reis naar de oceaan van je ziel.’ The 
Tapping Coach geeft je de kans om op een 
gedoseerde manier je emoties weer los te 
maken en ze te kunnen doorleven. Overigens, 
als het te heftig wordt raadt Sabine je aan om 
te stoppen met tikken. Dan kun je jezelf uit 
de emotie halen. Sabine: “En als je er moeite 
mee hebt om überhaupt emoties te voelen is 
het misschien prettig om iemand in de buurt 
te hebben die er is om je te helpen, mocht je 
erg verdrietig, boos of angstig worden.” 

Als je het zo opschrijft lijkt de 10-Day Tap 
Along, misschien iets engs. Maar Sabine past 
tapping ook toe bij kinderen met bijvoor-
beeld angsten. Laatst heeft ze een klein 
meisje dat bang is voor honden geholpen. 
“We gingen een rondje tikken op haar lijf en 
ondertussen zei ik tegen haar. Hondjes zijn 
ook lief en willen graag spelen”. Haar ouders 
belden een week later op: Het meisje was zelf 
naar een hondje gelopen om het te aaien. 
“Zo zie je maar hoe effectief deze methode 
kan zijn”. 

    
Voor meer informatie 
www.thetappingcoach.nl 
10-Day Tap Along deel II gratis te volgen met 
kortingscode: EenzaamheidDenHaag     

Sabine haar oproep aan andere ondernemers is eigenlijk 
meer een vraag: “Hoe zorg je er nou voor dat je in beperkte 
tijd toch zoveel mogelijk mensen met eenzaamheidsgevoe-
lens kunt bereiken met wat je gratis aanbiedt? Hoe kunnen 

we elkaar helpen om het aanbod om eenzaamheid te bestrij-
den onder de aandacht te brengen? Elke ondernemer weet 

dat je moet goochelen met tijd om je werk gedaan te krijgen. 
En als je dan ook nog vrijwillig wilt bijdragen aan de gemeen-
schap moet je keuzes maken. Dat dit moeilijk is weet Sabine 

uit eigen ervaring. gestalttherapie, surftherapie, energetische 
massage én Emotional Freedom Technique als The Tapping 

Coach. “Dat is een uitdaging in de tijd die je hebt in een 
week”, zegt ze met een knipoog
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De crossmediale en meerjarige campagne 'Met Hart en Zaak' is ontwikkeld en 
(wordt) uitgevoerd door maatschappelijk marketingbureau Sport Heroes. In opdracht 
van de Haagse Community tegen Eenzaamheid motiveert, inspireert en activeert 
Sport Heroes ondernemers uit Den Haag een bijdrage te leveren in de lokale strijd 
tegen eenzaamheid. Met deze infographic blikken we terug op de verschillende 
campagnes uit 2018, 2019 en 2020.



27

2018 2019

www.methartenzaak.nl

videoreportages van videoreportages van 
ondernemers en experts + ondernemers en experts + 

één compilatievideo één compilatievideo 

Ontwikkeling Ontwikkeling 
crossmediale campagne crossmediale campagne 

Met Hart en ZaakMet Hart en Zaak OutdoorOutdoor
campagnecampagne

Ontwikkeling, vormgeving Ontwikkeling, vormgeving 
en monitoring van de en monitoring van de 
Facebook campagneFacebook campagne

 podcastserie

‘Onze strijd 

tegen

eenzaamheid’

Aftermovie Congres Aftermovie Congres 

Artikelen voor magazine Artikelen voor magazine 
Met Hart en Zaak Met Hart en Zaak 

Fotografie CongresFotografie Congres

55  videoreportages van ondernemers videoreportages van ondernemers 
en ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigen 

+ één compilatievideo+ één compilatievideo

WorkshopWorkshop
Social Media op Social Media op 

CongresCongres

2626 video’s:  video’s: 
Ondernemers Ondernemers 
van de HCTEvan de HCTE

44  video’s:video’s:
CompilatiesCompilaties

Artikelen voor Artikelen voor 
magazine Met magazine Met 
Hart en ZaakHart en Zaak

Web development Web development 
en ontwikkeling en ontwikkeling 

www.methartenzaak.nlwww.methartenzaak.nl

Paginaweergaven Paginaweergaven 
websites HCTE / websites HCTE / 

Met Hart en Zaak Met Hart en Zaak 

44.74644.746

Facebook-ads
Bereik 101.144

Weergaven
 158.995

Klikken op links
1.871

Facebook
campagne

Facebook-ads

Bereik 
85.835

Weergaven
298.960

Klikken op links
2.653

FB likes: 
566

2020

55

120 nieuwe 120 nieuwe 
ondernemers lid ondernemers lid 

van de HCTEvan de HCTE

De crossmediale en meerjarige campagne 'Met Hart en Zaak' is ontwikkeld en 
(wordt) uitgevoerd door maatschappelijk marketingbureau Sport Heroes. In opdracht 
van de Haagse Community tegen Eenzaamheid motiveert, inspireert en activeert 
Sport Heroes ondernemers uit Den Haag een bijdrage te leveren in de lokale strijd 
tegen eenzaamheid. Met deze infographic blikken we terug op de verschillende 
campagnes uit 2018, 2019 en 2020.



28


