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“Out of the boks” is een inspirerende bundel over een aantal
bevlogen Haagse ondernemers. In december 2015 kondigden we
aan - het was op de Pier - dat de ‘Community tegen Eenzaamheid’
zou starten. Dit gebeurde toen we met 700 ouderen aan het eten
waren.
De Community tegen Eenzaamheid past bij Den Haag als vitale en
seniorvriendelijke stad. De community is een nieuwe methodiek om
experts en ervaringsdeskundigen bij elkaar te brengen rond een
groeiend en hardnekkig probleem: eenzaamheid.
De community wil agenderen (meer aandacht voor eenzaamheid
als probleem), verbinden (onverwachte coalities organiseren) en
vooral ontdekken (onbenutte kansen zien en grijpen). We noemden
dit tijdens de bijeenkomst op de Pier de kracht van de stad ‘herontdekken’. Waar zit in Den Haag de verborgen kracht als het gaat om
het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid?
Wie zijn hierbij de onverwachte partners?

Om de hoek

“Out of the boks” is geen toevallig gekozen titel. Misschien ligt de
oplossing veel meer om de hoek dan wij ons realiseren. En denken
en kijken we nog te weinig “out of the box”. Het lijkt wat vreemd
om naar een notaris te gaan om te vragen naar haar rol bij de
aanpak van eenzaamheid. En wat moet een hoveniersbedrijf nu
met eenzaamheid? De bundel geeft verrassende antwoorden!
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Individueel en algemeen

De aanpak van eenzaamheid kent twee benaderingen: individueel
en algemeen. Individuele mensen kunnen letterlijk ziek worden van
eenzaamheid. Of het vermogen kwijtraken zich onder de mensen
te begeven. Gelukkig beschikken we over hardwerkende
zorgprofessionals en over vele vrijwilligers. Op allerlei manieren
signaleren we snel en proberen we net zo snel in actie te komen.
Dat is de individuele benadering.
De algemene benadering is nog wat minder ontwikkeld. Die richt
zich – onder andere - op betrokken mensen in bedrijven en
diensten en hun bijdrage om eenzaamheid te verminderen. Daar
gaan de verhalen in deze bundel over. Denk aan de
restauranthouder die zijn wekelijkse seniorenavond tot een groot
succes maakt. Of aan de apotheker die meer wil zijn dan een
‘doorgeefluik’ van medicijnen, maar ook met de klanten wil praten.
De Community tegen Eenzaamheid
wil mensen en bedrijven die
vooroplopen voor het voetlicht
brengen. Vanuit het principe: goed
voorbeeld doet goed volgen. Den
Haag is een fijne stad. Een krachtige
stad ook. Die niet berust in
eenzaamheid.
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De community is – in feite – een oeroud concept dat op
wisselende momenten een net zo wisselende invulling krijgt.
Community staat van oudsher voor de aan een woonplaats
verbonden groep. In deze tijd is het concept community ook
gereserveerd voor professionals die zich verzamelen rond een
ingewikkeld sociaal vraagstuk.
Identiteit en traditie spelen in deze moderne variant van
het community-denken nog steeds een belangrijke rol. Dat gaat
enerzijds om klassieke identiteit: de liefde voor een stad. Het gaat
anderzijds om methodische tradities; de deelnemende
professionals hebben al die jaren niet stilgezeten en veel geleerd,
over wat wel en wat niet werkt bij de aanpak van een complex
maatschappelijk probleem.
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De community ziet haar deelnemers als een goudmijn.
Een vitale community bezit vakkunde, scholing, praktijkkennis,
diepgaande contacten, boeiende verhalen en ondernemerszin.
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Deelnemers doen mee op persoonlijke titel alhoewel ze in de
praktijk wel verbonden zijn aan verschillende (grote) organisaties
of als zzp-er actief zijn. Dit verschaft veel handelingsvrijheid; een
community kan snel schakelen. Waarbij het wel zaak is de banden
met de achterliggende organisaties goed te houden (anders komt
de community op een eiland te staan).

Een community werkt met wisselende uitdagingen (“challenges”). Deelnemers slaan steeds de handen ineen om binnen een
bepaalde tijd zo’n uitdaging tot een goed einde te brengen.
Deelnemers brengen zelf steeds een uitdaging in, waarna het spel
begint.
Een community kent geen directie en een structuur met werkgroepen. Het mooiste leiderschap is het natuurlijke leiderschap.
Wel wordt gewerkt met aanjagers die actief zijn in het onderhouden van contact en onderzoek doen.
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Een community die niet presteert, geen nieuwe deelnemers
werft en geen positieve energie (meer) weet los te maken, heft
zichzelf op. Het werkt of het werkt niet.
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Ontmoeting is belangrijk voor een community. Deelnemers
leren elkaar persoonlijk kennen, de sfeer is zowel gedreven als ontspannen. Zo’n sfeer is voorwaarde voor de beste prestatie.
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Een community streeft voortdurend naar onverwachte verbindingen. Tussen bijvoorbeeld deelnemers uit de sfeer van “profit’’
en “non-profit”. Tussen denkers en doeners. Er is altijd ruimte voor
nieuwe deelnemers, om zo de kans te vergroten voor een frisse
benadering van de dikwijls lastige vraagstukken.
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Het grootste wapen van een community is creativiteit en
verbeeldingskracht. In een community wordt bewust geprobeerd
voor de troepen uit te lopen, experimenten te starten. Daarmee
stuiten ze af en toe op weerstand en grenzen. Een community
is een lerende groep die relevant wil zijn: er moet wel ‘geleverd’
worden.
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eenzamhei
EENZAAMHEID
BRON:
‘DE VELE GEZICHTEN VAN EENZAAMHEID’
COALITIE ERBIJ

Langdurige eenzaamheid is zowel geestelijk als lichamelijk belastend. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het
sterk of langdurig voelen.
Het stereotype beeld dat eenzaamheid vooral voorkomt bij
ouderen, klopt niet.
Eenzaamheid onder nieuwkomers is een groeiend probleem.
Eenzaamheidsklachten hangen samen met allerlei
gezondheidsklachten, zoals een slecht immuunsysteem en een
verhoogde bloeddruk.
30% van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam.
8% van de Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.
Mensen voelen zich eenzaam omdat het aantal sociale contacten
geringer is dan gewenst, of omdat de kwaliteit van de contacten
achterblijft bij hun wensen.
Eenzaamheid leidt tot een tekortschietend gevoel van welbevinden
en geluk.
En al loopt de een meer risico op eenzaamheid dan de ander,
iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid
geconfronteerd worden. In lichte of sterke mate.
Eenzaamheid kent vele gezichten. Het verlies van een dierbare,
echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies, maar ook een verhuizing
of stoppen met werken; het zijn allemaal gronden voor eenzaamheid.
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel
samenvallen.
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Dokter Vos stuurt me
HUISARTS HEDWIG VOS
OVER EENZAAMHEID EN POSITIEVE GEZONDHEID
“Natuurlijk heb ik oog voor eenzaamheid in mijn
huisartsenpraktijk.” Aan het woord is dokter Hedwig Vos; haar
praktijk zit op de Apeldoornselaan. “Je moet altijd doorvragen.
Zijn er relatieproblemen? Heeft iemand schulden? Heeft iemand
een zinvolle dagbesteding of is het alleen maar computeren en TV
kijken? Een pilletje helpt daar niet tegen. Daar moet je gaandeweg
alleen maar méér van innemen en dan kun je op een gegeven
moment niet meer zonder.”

Overleggen in de breedte

“We hebben maandelijks een overleg in de breedte, met een
wijkverpleegkundige, ouderenconsulente, apotheker enz. Dat werkt
goed. Constateer ik dat een oudere eenzaam is, dan vraag ik de
ouderenconsulente om bij die persoon langs te gaan. ‘Dokter Vos
stuurt me’, zegt ze dan en zo komt ze altijd binnen. Dan stelt ze
bijvoorbeeld voor om mee te gaan met een uitje, samen
boodschappen te doen of met een groep mee te eten. ‘Het komt
ook voor dat ouderen geen behoefte hebben aan contact, een
zelfgekozen isolement. Als dat niemand kwaad doet lijkt me dat
geen probleem.’ Er is een groep waar weinig oog voor is en die
baart mij zorgen. Voor de ouderen is er hulp, maar niet voor de
eenzame niet-oudere (40 – 60 jaar, red.). Je kan het toetsen aan
het ‘Spinnenweb van Machteld Huber’ (zie afbeelding). Deze
wetenschapper heeft zes factoren van positieve gezondheid in een
spinnenweb verbeeld.
.
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Sociaal maatschappelijk functioneren, dagelijks functioneren,
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van
leven, alles zes hebben betrekking op elkaar. Als het met één factor
niet goed gaat trekt het web samen. En andersom, als het met één
goed gaat verbetert dat de andere punten en wordt het web vaak
wijder. Het streven is natuurlijk om het met alle zes de factoren
goed te laten gaan.”

Community building

“Ik ben erg voor ‘community building’; het koppelen van personen
met een gelijke medische achtergrond (bijvoorbeeld allemaal een
chronische aandoening of dezelfde risicofactoren). Je hebt daar
tegenwoordig van die handige WhatsApp groepsapps voor.
Bijvoorbeeld mensen met diabetes. Met elkaar gaan wandelen in
het Zuiderpark met een fysiotherapeut als begeleider.
Met elkaar gezond eten met een diëtiste er bij. Met elkaar de
Albert Heijn bezoeken en het wijkschap met gezonde producten
bekijken. ‘Wil de Appie dat niet? Dan gaan we naar de Jumbo!’ Dat
zou ik graag willen regelen voor de buurt en voor de mensen die
daar wonen.”

15

16

17

Het wekelijkse uitje
EIGENARESSE SJANET SCHOT EN HET SENIORENMENU VAN
RESTAURANT DE DAGVISSER

“Twintig jaar geleden – met de oplevering van de nieuwbouw aan
de kop van de Tweede haven – zijn we deze zaak begonnen. Mijn
man en ik komen van Tholen in Zeeland, ook een vissersdorp. Er
kwamen altijd al veel ouderen in ons restaurant. Mijn schoonvader
opperde twaalf jaar geleden om een seniorenavond te beginnen
met een aangepaste prijs, 17 euro voor een driegangenmenu. Dat
was een voltreffer. De senioren (55+) avond is onze best lopende
avond met 150 à 200 couverts. Veel mensen komen iedere week
en melden zich telefonisch af mochten ze verhinderd zijn. Er is echt
een clubhuissfeer ontstaan op de maandag tussen 17.00 en 21.00
uur. Sommigen hebben hun eigen vaste tafel. Eén lange tafel heb
ik geprobeerd, maar dat vonden de mensen niet fijn. De tafels
staan dicht bij elkaar en de mensen hebben goed contact. Al mijn
personeel wil graag werken op de maandag en ik ben er zelf ook
altijd om de mensen persoonlijk welkom te heten.”

Ouderenwerker

“Eigenlijk ben ik een soort van ouderenwerker, het gaat hier veel
over thuis, de gezondheid en de kinderen. Eenzaamheid is een
groot probleem waar we op deze wijze onze bijdrage aan de
bestrijding leveren. Veel mensen zitten om een praatje verlegen en
leven wekelijks naar de maandagavond toe. Zo nu en dan heb ik
ook groepen van de Zonnebloem maar die plan ik op een andere
avond, anders zou het te druk worden. De nieuwbouw van
woningen aan de Tweede haven heeft veel levendigheid én extra
klanten gebracht. De winkelier van Max Guitars gaat een jazz
festival in de haven organiseren, wat ook bijdraagt aan een goede
sfeer. We kopen alles wat we nodig hebben in bij lokale
ondernemers hier op Scheveningen. Ook de elektricien en de
aannemer zijn van hier. Je moet elkaar wat gunnen. Mijn man staat
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om 5.30 uur op en koopt vis direct bij de visafslag hier om de hoek.
Hij heeft vroeger gevaren op een viskotter en er goed kijk op. Zo
hebben we altijd verse vis en een wekelijks variërend menu.”

Wensen?

“Valt er nog iets te wensen? Jazeker, we missen invalidenparkeerplaatsen hier voor de deur. Veel ouderen rijden met elkaar mee
maar op een drukke avond is er niet altijd plek in de buurt. Het
vervoer is sowieso een probleem. Als de taxibus frequenter zou
rijden en zich flexibeler zou opstellen worden ouderen mobieler. Nu
zitten ouderen vaak voortdurend op hun horloge te kijken uit angst
dat ze de taxibus missen. Wat ook een probleem is dat zijn de
trappen. Ons restaurant is eigenlijk met een rolstoel niet te
bereiken. Wat ideaal zou zijn is een zigzag baan zodat ook
gehandicapten van de Schokkerweg beneden in de haven kunnen
komen en bij de restaurants. Veel van onze bezoekers zijn 80+ en
hun mobiliteit neemt af. De maandagavond is voor veel mensen
hét uitje waarmee ze aan eenzaamheid ontsnappen. De 17 euro
voor de maaltijd mét voor- en nagerecht plus een glas wijn en
koffie toe hebben ze er graag voor over. Als er kinderen meekomen
betalen die ook 17 euro voor het menu alleen zijn de drankjes dan
voor eigen rekening. Dan kan iedereen toch hetzelfde bestellen. We
gaan zeker door met het seniorenmenu op de maandagavond, niet
eens omdat het commercieel zo succesvol is maar omdat het zo
enorm gewaardeerd wordt. De dankbaarheid die mensen
uitstralen, dat is eigenlijk waar je het voor doet.”
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Een venster op de wereld
GERLINDA HEYWEGEN EN LEENDERT DE JONG
PROGRAMMEURS VAN FILMHUIS DEN HAAG
“Filmhuis Den Haag is er voor iedereen. Het zit in hartje centrum,
op het letterlijke snijvlak van vele gemeenschappen. De films
die wij vertonen bieden een venster op de wereld. Dat geeft het
Filmhuis oneindig veel mogelijkheden om verbindingen te leggen
tussen al die films en die gemeenschappen, ook onderling. Film
laat geen thema onbesproken en geen plaats ongezien. Film kan
het begrip voor anderen vergroten en verbindingen leggen daar
waar ze niet vanzelfsprekend zijn. In een samenleving zo divers als
die waarin wij leven is dat natuurlijk belangrijker dan ooit. De
kwaliteitscinema die Filmhuis Den Haag biedt is elders in Den
Haag niet te zien. Een uiteenlopend publiek maakt bij ons de
kunstzinnige en maatschappelijke zeggingskracht van film mee.
Filmhuis Den Haag werkt ook op maat. Het is een plek van
beleving en interactie.”

Eenzaamheid

“Eenzaamheid als onderwerp staat ook bij Filmhuis Den Haag
hoog op de agenda voor de komende jaren. Ouderen en
eenzaamheid worden vaak in één adem genoemd maar dat is een
misverstand. Als deelnemer aan de Community tegen
Eenzaamheid leerden we dat eenzaamheid niet per se iets van
ouderen is maar dat alle leeftijdscategorieën er bijna in gelijke
mate mee kampen. We willen ons wat eenzame mensen betreft
daarom niet op één groep mensen richten. Momenteel is het
Filmhuis in de onderzoekende fase om een zo passend
mogelijk aanbod te ontwikkelen. Een deel van de hoge drempel
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voor mensen die alleen zijn of zich alleen voelen hebben zij al
geslecht: Filmhuis Den Haag is de hele dag open voor iedereen.
Een relatief groot deel van ons publiek komt alleen, dat is heel
vanzelfsprekend.
Ook in het café zitten veel mensen in hun eentje: om te werken,
een lekker kopje koffie te drinken, de krant te lezen, te lunchen. Het
is dus niet raar om alleen een filmhuis binnen te wandelen. En wie
weet raak je aan de praat met een andere bezoeker. Het Filmhuis
bestrijdt door de aard van het aanbod en de instelling
eenzaamheid. Over een specifiek programma gaan wij met de
Community tegen Eenzaamheid nadenken.”
Momenteel is het Filmhuis in de onderzoekende fase om een zo
passend mogelijk aanbod te ontwikkelen. Een deel van de hoge
drempel voor mensen die alleen zijn of zich alleen voelen hebben
zij al geslecht: Filmhuis Den Haag is de hele dag open voor
iedereen. Een relatief groot deel van ons publiek komt alleen, dat is
heel vanzelfsprekend.
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Pillen en Praten
APOTHEKER SONJA KEIZERS
COMBINEERT PILLEN MET PRATEN
“Toen ik startte in 2005 was het niet makkelijk. Voor de overname
van een apotheek was je veel geld kwijt en iets nieuws beginnen
is kostbaar. Toch heb ik het avontuur met mijn concept Pillen en
Praten aangedurfd en met succes.”

Praten met patiEnten

“Met sommige zorgverzekeraars was gelukkig zaken te doen over
mijn manier van werken; veel praten met patiënten. De apotheek
aan de Volendamlaan oogt bewust meer als een buurtkamer dan
als een kil medicijnenloket. Toen ik farmacie studeerde had ik dit
concept nog niet bedacht, later als apotheker in loondienst kreeg
dit idee in mijn hoofd vorm: Wat mensen willen is persoonlijke
aandacht. Natuurlijk, het is goedkoop shoppen bij de Lidl maar
als je de bakker, slager en groenteboer kent dan is dat toch veel
prettiger? De maatschappij is erg individualistisch geworden, in de
groepspraktijk van de huisarts krijg je niet altijd dezelfde dokter en
in het ziekenhuis ben je een nummer. Het adagium is schaalvergroting alom. Zo wil ik het niet. In deze buurt (de wijk Leyenburg, red.)
staan veel flats, ik ken ze ook van binnen vanwege mijn huisbezoeken. We bezorgen medicijnen aan huis. De bezorger had ontdekt
dat de doosjes in de brievenbus passen. Protest! ‘We hebben liever
dat de jongen even aanbelt voor een praatje,’ zeiden de patiënten.
Zet hij ook even de vuilnis buiten. Vergeet niet dat dit contact vaak
het enige is dat ze hebben op een dag.”

Sommige patiënten komen hier dagelijks voor het loopje en het
praatje. Een mevrouw was gevallen met haar fiets en had haar
elleboog opengehaald. Dan doen wij er toch elke dag een schoon
verbandje op.
Ja, dat is een overlap met de thuiszorg, “who cares”?”

Onderscheiden van de rest

“Ik wilde me als nieuwe apotheek onderscheiden van de rest. We
bieden patiënten een luisterend oor en kennen ze ook bij naam.
Dat wordt erg gewaardeerd. Na wat reclame op een braderie, met
een flyer en een stuk in de wijkkrant liep het hier vol. En mond tot
mond reclame is de beste aanbeveling die je kan hebben. Ik geloof
dat apotheken als de mijne een bescheiden bijdrage leveren om
eenzaamheid te bestrijden. Waarom niet alle apotheken zijn als
Pillen en Praten? De concurrentie is te gering denk ik. Als je als
apotheek niet verplicht wordt om zoveel aandacht aan je klanten
te besteden, waarom zou je dan al die moeite doen? Toch zijn
er wel lichtpuntjes. De beroepsgroep KNMP hecht sterk aan een
goed functionerende driehoek van arts, thuiszorg en apotheek. En
vrouwen vormen tegenwoordig een meerderheid binnen de studie
farmacie, dus daar wordt op termijn het vak vanzelf socialer van.”

Eenzaamheid ligt op de loer

“De oudere van nu is niet super geëmancipeerd. Als de partner
wegvalt is het moeilijk om alleen verder te gaan. De kinderen
wonen ver weg of kunnen niet aan de verwachtingen voldoen.
Eenzaamheid ligt op de loer. Wat het isolement nog vergroot is dat
het gezichtsveld van ouderen soms wordt aangetast door staar of
glaucoom. Je blik op de wereld wordt dan letterlijk kleiner. Ik kom
weleens bij een mevrouw thuis en dan lees ik de kruiswoordpuzzel
hardop voor. Dat stelt ze erg op prijs. Mensen delen hier lief en
leed. Ik heb het personeel geselecteerd op hun sociale kwaliteiten.
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Een volkstuintje op
het strand
SEBASTIAAN BERGEN HENEGOUWEN
EN HET STRANDRESTAURANT
De naam strandtent zou de Waterreus – één van de oudste
paviljoens op het Scheveningse strand – tekort doen, daarom
noemen ze het Strandrestaurant. De bronzen waterreus Neptunus
die vroeger het dak sierde, kijkt nu vanuit de kelder
welwillend omhoog. Op deze bewolkte augustusdag vliegen tientallen personeelsleden heen en weer om iedereen tijdig van een
hapje en drankje te voorzien. Sales en marketing manager
Sebastiaan Bergen Henegouwen (35) vertelt: “Het bijzondere aan
dit strandrestaurant is dat het voorlopig nog als enige jaarrond
blijft staan. De gemeente moedigt dit aan om van Scheveningen
een vierseizoenen badplaats te maken. Het oude gebouw van de
Waterreus voldeed niet meer en is daarom verhuisd. In
januari 2016 is er een geheel nieuw gebouw opgetrokken met een
verhoogde stevige fundering en vaste Wc’s. Van oudsher trekt de
Waterreus een ouder publiek. Waarschijnlijk door de rustige
achtergrondmuziek en de lekker zittende stoelen. We zijn nooit
meegegaan in de trend van loungebanken en pingelpongel muziek.
.

Iets extra's doen voor
ouderen

“Omdat ouderen hier graag komen wilde eigenaar Peter
Ludovici iets extra’s voor deze doelgroep doen. Dat is een
plantenkas geworden. Met name kruiden worden er gekweekt.
We hebben nu munt, selderij, peterselie, salie, rozemarijn, laurier,
peper, aardbei en tomaat staan. In de winter komt er verwarming
in. De bedoeling is dat ouderen de plantjes gaan bijhouden. Bijvoorbeeld ouderen uit verzorgingshuis Het Uiterjoon hier tegenover.
De kruiden zijn dan bestemd voor hun keuken. Als het een succes
wordt zetten we er nog een kas naast. We zijn goed bereikbaar
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met het taxibusje. Als er iemand aankomt die slecht ter been is,
bellen we de gemeente die de poller laat zakken. Het busje kan
dan voor de deur staan. Laatst kwam er een oudere gehandicapte
dame die in geen zeven jaar de zee had gezien. Dan zijn we blij
dat we haar die mogelijk kunnen bieden.” Tevreden kijkt Bergen
Henegouwen uit het raam naar het in aanbouw zijnde reuzenrad
op de Pier. “Dat wordt een reuzen trekpleister, zeker in de winter. Je
begrijpt dat we er erg blij mee zijn, het trekt extra mensen naar de
kust.” Het restaurant, met parket op de vloer en veel
Scheveningse elementen, zoals reproducties van Mesdag op de
toiletten en klassiek dames ondergoed wapperend op de gang, zou
ook aan het Gevers Deynootplein kunnen staan. Maar dan zie je
niet dat het terras gigantisch is en het uitzicht op het strand en de
zee aan de ene kant – en de vuurtoren aan de andere kant –
magnifiek is. “We hebben een enorme luifel die tot windkracht 4
uit kan blijven staan. Omdat je niet alleen van mooi weer afhankelijk wil zijn hebben we veel lunches en partijen. Personeel van
ministeries en grote bedrijven zijn graag geziene gasten. We zijn al
om 9.00 uur ’s ochtends geopend.” De grijze hoofden aan de grote
ronde tafel nippen tevreden aan hun rosétjes.

Nare situatie

“Eind september 2016 is de Week van de Eenzaamheid, we willen
dan iets speciaals doen voor 55-plussers. Een seniorenmenu voor
een aangepaste prijs of iets lekkers bij de koffie. Misschien wel
allebei. Eenzaamheid is een nare situatie voor ouderen. We willen
daar graag iets aan doen. Met onze plantenkas voor mensen met
groene vingers en betaalbare gerechten is de Waterreus een leuk
uitje.”
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Eenzame huurders
MEDEWERKERS VAN CORPORATIE STAEDION MARJON VAN WIJK
(BEWONERSCONSULENT SEGBROEK EN SCHEVENINGEN)
EN LINDA HEPPENER (BEWONERSCONSULENT LAAK EN YPENBURG)
OVER EENZAME HUURDERS
“We zijn van harte lid van de Haagse Community tegen Eenzaamheid en hebben oog voor het probleem. Bijvoorbeeld in de Stieltjesstraat in Laak heb je een ontmoetingscentrum voor huurders
en niet-huurders dat geheel door bewoners zelf gedraaid wordt. Er
bevinden zich in deze straat veel 55+ woningen in het goedkoopste segment. Eenzaamheid komt in dit complex zeker voor. Op de
jaarlijkse Burendag hebben we bij iedereen aangebeld om mensen
te verleiden het ontmoetingscentrum te bezoeken. Niet iedereen
geeft hier gehoor aan. Als we denken dat iemand in de problemen
zit, dan geven we dit door aan onze netwerkpartners, bijvoorbeeld
het ouderenwerk. Op Scheveningen Duindorp hebben we in ons
complex huisbezoeken gedaan. In 66 van de 88 woningen lieten
bewoners ons binnen. In 6 gevallen hadden we het vermoeden van
eenzaamheid. We hebben deze mensen in contact gebracht met
ouderenzorg. Er was een gehandicapte man van 93 jaar die onmogelijk zijn tuin nog kon bijhouden. Andere huurders waren bereid
om dat voor hem te doen. Zo was er meteen contact.´
“Een ander voorbeeld betreft de wijk Ypenburg. Dit jaar
organiseren we voor de 2e keer de campagne ‘Mijn Thuis’. Dit is
voor al onze bewoners van onze 36.000 woningen. Iedereen kan
ideeën insturen rondom het thema leefbaarheid. Criteria zijn dat
het de woningen of de woonomgeving ten goede komt en veel
mensen er plezier en voordeel van hebben. In 2015 waren er maar
liefst 150 inzendingen en 70 daarvan zijn gehonoreerd. Eén van de
plannen die we hebben uitgevoerd is een jeu de boules baan in een
binnentuin in Ypenburg. Een geweldig succes. Dagelijks wordt er
– voornamelijk door ouderen – gespeeld en sommigen spelen niet
maar kijken wel toe vanaf het bankje.”

Gemeenschappelijke
koffieruimte

“Het is ideaal als zich onder een flat een gemeenschappelijke
koffieruimte bevindt. Helaas is dat niet overal zo en veel
buurthuizen zijn gesloten. Gelukkig zijn er wel particuliere initiatieven waar je vrolijk van wordt. Zo is er een mevrouw die als
reactie op de sluiting van het buurthuis activiteiten bij haar thuis
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organiseert. Zo is er ook iemand die op Tweede Kerstdag haar deur
opengooide met het idee, kom maar binnen.”
“We hebben de indruk dat het beleid qua zelfstandig wonen wel
een beetje is doorgeschoten. Om nu in aanmerking te komen voor
een zorgwoning is er een behoorlijk zware indicatie nodig. Het
gevolg is dat bewoners zelfstandig wonen, maar wel veel zorg
nodig hebben. Zonder mantelzorg is dat heel zwaar, maar ook als
er wel mantelzorgers zijn is dit voor hen een zware taak. Hetzelfde geldt voor de geestelijke gezondheidszorg: Als mensen geen
bedreiging vormen voor zichzelf of hun omgeving is een (tijdelijke)
opname niet mogelijk. De ambulante begeleiding is natuurlijk nooit
24/7 en het gaat weleens fout.
Dit zorgt vaak voor problemen voor de bewoner zelf maar ook voor
de omwonenden. We maken een meldcode aan op de
gemeentelijke site en het wijkzorgteam komt dan in actie. Dat
werkt prima. Als toenemend probleem zien we ook dat bewoners
mensen binnen laten die niets goeds in de zin hebben. Een
voorbeeld is een bewoner die vier verslaafden onderdak had
verleend die vervolgens niet meer wilden vertrekken. We proberen
hier samen met het wijkzorgteam adequaat op te reageren.

Communiceren met onze
huurders

“We hebben verschillende manieren om te communiceren met
onze huurders, het hangt er een beetje vanaf wie we willen
bereiken. De bewonerskrant werd te weinig gelezen en is
(voorlopig) gestopt. Veel informatie gaat digitaal, we zijn actief op
Facebook en op Twitter. Voor de complexen maken we een uittreksel in de vorm van een nieuwsbrief. Weekkrant de Posthoorn neemt
veel van onze persberichten over. En soms hangen we een poster
op in de lift of in de hal. Het beste werkt nog mond tot mond informatie. Daar spelen de huismeesters en complexbeheerders van
Staedion een grote rol in.”
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Out of the Boks
STEFAN BARRETT
OPRICHTER VAN SPORTIEF, PLAN WIL BOKSEN

“We zijn gespecialiseerd in passend beweegaanbod voor ouderen,
in zorginstellingen maar ook voor zelfstandig wonende
ouderen. We hebben 16 vakkrachten in dienst en draaien meer dan
100 groepen per week. Een voorbeeld is de groep die ik draai op
maandagmorgen in de woon- en zorglocatie Loosduinse Hof van
Florence. Ik zit daar in het restaurant – de leiding wil dat iedereen
het ziet – en begin met een juiste houding in de stoel. Daarna doe
ik oefeningen met hen. Het boksen is heel populair, daar wordt
altijd om geroepen: Wanneer gaan we boksen? Het is goed voor
de conditie en goed voor het zelfvertrouwen en de weerbaarheid.
Samen met de landelijke Boksbond wil ik het boksen met ouderen
uitbouwen en dan ook voor de thuiswonende ouderen in de wijk.
De Boksbond vindt het geweldig ter promotie van het boksen.’

Verzinnen van nieuwe manieren
“We zijn erg actief in het verzinnen van nieuwe manieren om ouderen aan het bewegen te krijgen. Zo hebben we ‘Walking football’
voetballen zonder rennen en willen we ook met ‘Walking basketball’ gaan starten. Eerder hebben we – dankzij steun van Florence
en de gemeente Den Haag ‘The Granny Hiphop Crew’, hiphoppen
met ouderen, kunnen introduceren. Dat bestaat nog steeds en
binnenkort zijn we er mee op de landelijke TV. Het bereiken van
ouderen doen we via Thuiszorgmedewerkers, wijkverpleging,
pedicures en schoonheidsspecialisten. We zorgen dat ze onze
folders hebben en kunnen uitreiken aan ouderen.”

Passieve ouderen

“Passiviteit is een groot probleem onder ouderen. Ouderen betalen
in de Loosduinse Hof 10 euro per maand voor onze gymnastiek.
Ondanks de inschalingen van het ZZP (zorg zwaarte pakket, red.)
wordt dit vanuit de overheid niet vergoed. We verzorgen ook een
cursus valpreventie, die duurt 12 weken. Het heet valpreventie
maar is in werkelijkheid veel breder. Bewegen is een middel om
gelukkig en gezond oud te worden. We drinken ook samen koffie,
het is een heel sociaal gebeuren al met al.”
“Wat er voor ouderen gedaan wordt, verschilt heel sterk per
verzorgende. Ik weet altijd precies wie er werkt. Zitten de ouderen
te knikkebollen aan tafel, dan werkt die. En zijn ouderen druk met
aardappels schillen en stofzuigen, dan werkt de ander. Ik denk
dat er een cultuuromslag binnen de zorginstellingen nodig is. Het
ROC Mondriaan afdeling zorg vindt dat ook en heeft mij benaderd
voor een lesmodule. Ze willen in de opleiding het belang van het
bewegen van ouderen meenemen. Geweldig toch?! Er komt op die
manier een hele nieuwe lichting verzorgenden aan.‘
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Ik ga graag op huisbezoek
HET EMPATHISCH VERMOGEN VAN
NOTARIS DANIELLE VAN IPEREN

“Ons kantoor Ellens en Lentze biedt alle facetten van familierecht
aan, van testament tot afwikkeling nalatenschap en van huwelijkse
voorwaarden tot echtscheidingsmediation, dat is niet vaak verenigd
binnen één notariskantoor. Bijna alle notariskantoren doen wel iets
met familierecht, echter niet zo uitgebreid als bij ons. Met het afwikkelen van nalatenschappen is minimaal één jaar gemoeid en als je
erfgenamenonderzoek moet doen al snel twee jaar. Ik werk ook voor
de notaristelefoon van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Het merendeel van de vragen die wordt gesteld gaan de laatste tijd
over negatieve nalatenschappen. Dat wil zeggen iemand overlijdt en
er blijft een schuld achter. Dan kun je wel afzien van de erfenis maar
dan schuift de schuld door naar je kinderen. Je maakt treurige dingen
mee. Bij het opstellen van een testament blijkt soms dat mensen kind
noch kraai hebben. Dan neem je iemand bij de hand en wandel je het
protocol door. Wil je begraven worden of gecremeerd. Wat voor kist.
Wat wil je aan. Staat dit niet in het testament en treft de politie
iemand thuis dood aan, dan komen ze bij ons en regelen wij de
uitvaart, kiezen de muziek, laten het huis ontruimen en verkopen door
een makelaar, enzovoort. Het komt niet zelden voor dat wij de enigen
op de begrafenis zijn, twee koffie met cake.”

De sleutel van het huis

“Als de politie iemand thuis dood aantreft en ze vinden in het centraal
testamentregister onze naam, dan bellen ze ons op en geven de
sleutel van het huis. Als eerste maken we de koelkast leeg. Daarna
stellen we de papieren veilig. Sowieso nemen we vuilniszakken en
handschoenen mee. Het eten dat nog binnen de
houdbaarheidsdatum valt gaat naar de Voedselbank. De inboedel
naar de Kringloopwinkel. Je moet een beetje uitkijken voor bedrijven
die in oude mensen handel zien. Ze ‘targetten’ op ouderen omdat
er wat mee te verdienen valt. We hebben incidenteel overleg met
Thuiszorg medewerkers en Wijkverpleegkundigen. Zij komen bij
ouderen over de vloer en we geven hen folders mee om aan ouderen
te overhandigen. Voor 400 euro heb je al een volledig testament en je
kan nog in termijnen betalen ook.”
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Geen korte telefoongesprekken

“Mijn telefoongesprekken zijn eigenlijk nooit kort. Ouderen zijn
vaak niet zo mobiel, daarom ga ik graag op huisbezoek. Er is
iemand en die belt iedere december voor Kerst om z´n testament
de wijzigen. Dan is er weer iemand anders favoriet en moet een
deel van de erfenis naar haar of hem. Soms weten mensen niet
aan wie ze moeten schenken, dan helpen we daarbij. U houdt
van dieren? De dierenbescherming. U lijdt aan darmkanker? Het
Koningin Wilhelmina Fonds, enzovoort. Kinderen onterven kan wel,
maar als het kind binnen vijf jaar bezwaar maakt krijgt het toch
50% van het kindsdeel. Mensen bellen vaak en langdurig alleen
om aandacht te krijgen. Ik heb de indruk dat de eenzaamheid
onder ouderen toeneemt, de vergrijzing zal er debet aan zijn. Als ik
het signaleer stel ik voor om koffie te drinken beneden in de soos.
Maar niet iedereen wil dat. De ouderen die met internet overweg
kunnen, blijven langer actief merk ik. Ze surfen de hele wereld over.
Het verdient daarom aanbeveling om projecten als ‘Student aan
huis’ waarbij jongeren ouderen leren computeren te promoten.
Wordt gelijk de generatiekloof geslecht.”

Niet op een uurtje kijken

“Als notaris in het Familierecht moet je over veel empathisch vermogen beschikken. Als je dat niet hebt kun je beter onroerend
goed doen. En je moet niet op een uurtje kijken. In de week van de
eenzaamheid staan we op de landelijke 55+ beurs. Niet voor Ellens
en Lentze waar ik in dienst ben (sinds 2013 mogen notarissen als ‘toegevoegd’ in loondienst werken), maar voor de Koninklijke Notariële
Broederschap, onze vakvereniging.”
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De nextdoor app gaat
als een speer
JACOB SNIJDERS
VOORZITTER VAN HET WIJKBERAAD BEZUIDENHOUT
OVER HET NUT VAN DE APP

“De Nextdoor app is een Amerikaans product. In de VS zijn al
90.000 wijken aangesloten. Nederland is het eerste land in Europa
dat meedoet. En het gaat als een speer. We zijn in februari 2016
gestart en nu al doen al 600 gezinnen mee. Anders dan WhatsApp
groepen loopt het niet via telefoonnummers maar via een website
en een app. Je meld je aan met je naam en straat (huisnummer
is niet verplicht). Mijn wijkgenoot Robbert-Jan Hageman is er mee
begonnen. Zelf zit ik er natuurlijk ook op. Alles komt voorbij: Een
ladder lenen, een buurtfeest, een waarschuwing als er is
ingebroken, rioolwerkzaamheden, boeken te leen, kat vermist,
meeuwenoverlast, de start van een breigroep. Daar zijn inmiddels
al 30 à 40 dames bij aangesloten.”

Als je iemand uitnodigt voor Nextdoor krijgt die persoon de
volgende informatie:

Nuttige aanvulling

Doe mee in Nextdoor

“Ik zie deze app als een nuttige aanvulling op het werk van de
bewonersorganisatie. Alhoewel niet alle mensen in bezit zijn van
een smartphone of PC zie ik ook wel het nut van de app als bestrijder van eenzaamheid. Het wordt immers makkelijk om contact te
leggen. En buren kunnen eventueel een zorgnetwerk vormen voor
een buurman- of vrouw waarover ze zich wat zorgen maken. De
gemeente prijst ons als participatiewijk. We werken daar ook hard
aan. We hebben voor in de winter een schaatsbaan aangeschaft,
bouwen een paviljoen op het Spaarwaterveld, hebben 16 à 17
werkgroepen en het aantal vrijwilligers is gegroeid van 20 naar
200.”
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Beste buurman of buurvrouw

Onze buurt maakt gebruik van de besloten buurtapp Nextdoor.
Jij kunt je ook aanmelden, het is gratis. Gesprekken met buren uit
Bezuidenhout-Midden op Nextdoor gaan bijvoorbeeld over: Een
goede oppas of klusjesman, het zoeken naar een weggelopen
huisdier of het organiseren van een gezellige buurtborrel. Je bent
van harte welkom om samen aan een betere buurt te werken!

“Wat het verdienmodel achter Nextdoor is weet ik niet maar
mochten de Amerikanen er ooit geld voor gaan rekenen dan gaan
we kijken hoe we fondsen kunnen aanboren om de app zelf te
bouwen. De Nextdoor app heeft namelijk nu al z’n sociale functie
bewezen. De kennis is ook in Nederland aanwezig om een app te
bouwen die dezelfde functies in zich verenigt. Maar voordat het
zover is zou ik zeggen: Beste buren, doe mee in Nextdoor!”
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We zien de nabestaande
vereenzamen
FRANK FRANSE
DIRECTEUR VAN CUVO COÖPERATIEVE UITVAARTZORG
OVER HET AANBIEDEN VAN HULP

“Ik sta dicht bij de praktijk van de uitvaartzorg in ons bedrijf. We
zien eenzaamheid toenemen in de grote stad en we hebben er oog
voor. De sociale cohesie is in de stad nu eenmaal kleiner dan op
het platteland. We doen huisbezoeken voor- en na de uitvaart. Vóór
om de uitvaartwensen te bespreken en erna belt de uitvaartleider
altijd met de nabestaanden: ‘Hoe is het met u?’. Als het gaat om
rouwverwerking hebben we heel nauw contact met De Volharding
(één van de twee aandeelhouders van CUVO, de andere is De
Laatste Eer uit Delft) en Humanitas. De Volharding heeft de
Stichting Steun en toeverlaat en Humanitas heeft een afdeling
die zich bezighoudt met rouw en verlies . Ook kunnen zij mensen
bijstaan die administratieve of financiële zorgen hebben.”

Blijmakers

“Voor de stichting Steun en toeverlaat werken veel vrijwilligers
waaronder Blijmakers. Zij gaan bij de mensen thuis langs. CUVO
heeft ongeveer 25.000 leden en groeit, wat een beetje tegen
de tijdgeest in is. Vroeger ging je met een coöperatie van huis,
de COOP, de AZIVO enz. dat is helaas allang niet meer zo. De
Volharding is van socialistische origine en dat zie je nog wel. We
zijn – met 95 personeelsleden – marktleider in de regio. We houden
onze kosten laag opdat we tegen normale prijzen onze uitvaarten
kunnen blijven uitvoeren. We zien eenzaamheid als verschijnsel
toenemen. Dat heeft te maken met de geringe sociale cohesie in
de grote stad. Als er van een echtpaar één overlijdt, dan zien we de
nabestaande soms vereenzamen. Als CUVO hebben we daar oog
voor. Door onze nauwe samenwerking met eerdergenoemde
organisaties kunnen we altijd hulp aanbieden. Dat is niet alleen
onze maatschappelijke plicht, het is ook onze doelstelling.”
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Wij koppelen sociaal aan
commercieel
JIP PULLES
OPRICHTER VAN GRANNY’S FINEST, WIL GROEIEN.
“Granny’s Finest bestaat nu vijf jaar. Het is allemaal begonnen met
mijn afstudeerscriptie Small business en Retail aan de Hogeschool
Rotterdam. Ik heb ‘m geschreven als ondernemingsplan. Mijn
schoolvriend Niek van Hengel – die ook voor onze onderneming
werkt – bezocht zijn opa in het verzorgingshuis. Naast zijn opa zat
een oma ijverig te breien. Hij maakte haar een compliment over de
mooie sjaal die ze aan het breien was. Het bracht hem op een idee.
Toen hij bij zijn eigen oma was, nam hij haar mee naar een
breiwinkel. Een week later stond hij stoer te doen op het
schoolplein met een prachtige sjaal om. Zo is het gekomen. Van
postorderbedrijven krijg je een plastic zak toegezonden met hele
goedkope stoffen. Dat moet anders, dacht ik. Studenten aan de
kunstacademie maken prachtige ontwerpen maar hebben geen
idee hoe dit in de markt te zetten. Dat leren ze ook niet tijdens hun
opleiding. Ik ben heel veel bingomiddagen in verzorgingshuizen
gaan bezoeken om ouderen te interviewen. Het blijkt dat iedereen
die vóór 1970 de lagere school bezocht, kan handwerken en het
ook leuk vindt om te doen.”

Pitchen bij ondernemers

“De opleiding vond mijn project in eerste instantie wel erg sociaal
voor de studierichting Small business en Retail, niet erg
commercieel. Niek van Hengel en ik zijn het plan daarop gaan
pitchen bij verschillende ondernemers. Die denken toch meer in
kansen. We openden een piepklein winkeltje en inmiddels hadden
we 20 oma’s en 2 ontwerpsters verzameld. Het was een pilot om te
kijken of het initiatief levensvatbaar was. De pers kreeg lucht van
het idee en er kwam landelijke aandacht. Daarna ging het snel.
De gemeente Rotterdam en een vastgoed organisatie hielpen ons
aan een groot pand in een winkelcentrum. We zetten er een grote
tafel neer en vele oma´s kwamen er breien. We groeiden naar 70
winkels die we bedienen en 500 breiende oma´s in de vijf grote
steden. De leeftijd van de oma’s loopt uiteen van 55 tot 98 jaar.
Twee jaar geleden heeft de Hogeschool Rotterdam mij gevraagd
om mee te denken over het nieuwe curriculum…”
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Steekje voor steekje

“We leveren aan onder andere de Bijenkorf, Wehkamp en Sissy
Boy en hebben vanaf het begin een webshop. Onze grootste
opgave is het om de spullen op tijd geleverd te krijgen. We werken
in Den Haag samen met HWW, Gemiva, Humanitas en Florence.
De oma´s formeren een handwerkclub en krijgen van ons
wol – 100% natuurlijk – en koffie en thee. Ze vinden het geweldig.
Om te breien hoef je niet te kunnen lopen en super vermoeiend
is het ook niet. De spullen worden met veel liefde steekje voor
steekje gemaakt. De aaibaarheid van het product is een belangrijke
marketing tool.”
“De dames breien vooral winterkleding als sjaals, handschoenen
en mutsen. Allemaal met een leren Granny’s Finest label er aan. De
groei is nog niet uit het bedrijf. Nu verdienen vijf personen er een
boterham aan en we willen opschalen naar 1000 breiende oma’s.
We zijn er in geslaagd om het sociale met het commerciële te
verbinden en zijn supertrots op ons product.”

Door groeien

“Om ons initiatief door te kunnen laten groeien willen wij graag
nieuwe clubs mogelijk maken met een kleine bijdrage van Fonds
1818. Voor het overige deel willen we door middel van crowdfunding geld verzamelen, via het crowdfunding platform Voorjebuurt.
nl. Per op te starten club hebben wij € 1.500,-- nodig en we gaan
er vijf starten. Hiermee bereiken we in eerste instantie een bijdrage
voor de begroting van een handwerkclub, maar creëren we ook
een hoop promotie in de Haagse buurten voor onze handwerkclubs. Mijn vraag aan de Community tegen eenzaamheid zou zijn
om te helpen bij het verspreiden van het nieuws en het enthousiasmeren van potentiële backers (de naam voor mensen die een
bijdrage leveren). Als tegenprestatie voor de backers, ontvangen
zij de eerste producten van de grannies van de nieuw op te starten
clubs.”
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Je moet wat terug doen
ROBERT MEDENBLIK
EIGENAAR VAN VERHUISBEDRIJF MONDIAL VAN DER VELDE ’T VEENTJE
“We zijn gespecialiseerd in zorgverhuizingen. Ons verhuisbedrijf
werkt samen met 19 zelfstandige verhuisbedrijven in het landelijk
samenwerkingsverband Mondial Movers. Daarmee kunnen we
ook grote verhuisprojecten of landelijke contracten aannemen
zoals het verhuizen van een compleet ziekenhuis of het verzorgen
van verhuisdiensten bij een zorginstelling met vestigingen in heel
Nederland. Ook hebben we een eigen opleiding ontwikkeld, die van
zorgverhuizer, samen met een ROC instelling. Het maakt een groot
verschil of je een bedrijf, een gezin of een demente oudere verhuist.
Er gelden andere huis- en gedragsregels. Ouderen hebben al een
heel leven achter zich en zijn niet gehaast. Je kan niet zeggen:
‘Kunt u even opzij gaan.’ Nee, dan ga je even in een andere kamer
werken. Mijn mensen snappen dat. Een oude boom moet je liever
niet verpoten. Ouderen krijgen daar stress van. Maar soms is het
onvermijdelijk. Laatst hadden we iemand met de ziekte ALS, die
kon helemaal niets meer. Hij moest verhuizen maar had totaal
geen sociaal vangnet. Je hart bloedt als je dat ziet en mijn mensen
lopen dan drie stappen harder. Alles inpakken, de woning leeg
opleveren, enzovoorts.”

Sociaal bedrijf

“We zijn een sociaal bedrijf, 15% van het personeel dat bij ons
werkt heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn van mening
dat je wat terug moet doen voor de regio waarin je werkt. Een
voorbeeld hiervan is de Stichting de Verhuisfamilie. Met de Mondial
Movers hebben we die opgericht. Mensen zonder geld en zonder
sociaal vangnet kunnen hier een beroep op doen wanneer ze
moeten verhuizen. Met elkaar vullen we de pot en we kunnen
mensen dan gratis helpen. Onze brancheorganisatie Erkende
Verhuizers vond het mooi en heeft zich over de stichting ontfermd.
Daarom doen nu landelijk alle 240 Erkende verhuisbedrijven mee.”
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Een hackathon voor
creatieve oplossingen
NICOLE MENKE
WERKT BIJ DE DIENST OCW VAN DE GEMEENTE DEN HAAG
“Begin oktober 2016 organiseren we een hackathon ‘Zorg en ICT
voor ouderen’. Een hackathon is een samentrekking van de woorden hacken en marathon. Het hacken deed men vroeger om te
testen of sites ‘kraakproef’ waren en de naam marathon staat voor
de intensieve duur van de sessie. Tegenwoordig is het de naam van
bijeenkomsten waar knappe koppen, veelal met ICT achtergrond,
bijeen komen om oplossingen voor problemen te verzinnen en te
ontwikkelen. In dit geval zoeken we naar creatieve ICT
oplossingen om ouderen comfortabel langer thuis te kunnen laten
wonen. Toegankelijke, betaalbare en goede hulp die de
zelfstandigheid van ouderen vergroot. Niet dat het ooit het
persoonlijke karakter kan vervangen. Technologie is een middel,
zeker geen doel. We kennen allemaal domotica, maar er is veel
meer mogelijk. Slimme oplossingen kunnen mogelijk de kwaliteit
van de zorg verder verhogen.”

India

“Op verschillende zorgterreinen zijn ze in India heel ver. Daar
kunnen ze bijvoorbeeld op afstand de bloeddruk van mensen
meten en zelfs bloedtests afnemen. Dat spaart een vermoeiend
bezoek aan een huisarts of ziekenhuis uit. Vanuit een bredere
samenwerking tussen gemeente Den Haag en India, is er contact
gelegd met verschillende innovatieve zorgpartijen uit de stad
Bangalore. Dit leidt onder andere tot het feit dat we voor de
hackathon een aantal Indiërs met veel kennis laten overkomen.
Hiermee kunnen we ook beroep doen op hun innovatiekracht. De
voertaal op de hackathon zal daarom echter wel Engels zijn.”
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“Voor het identificeren van uitdagingen voor de hackathon, zijn er
twee wijken waar relatief veel ouderen wonen geselecteerd: Moerwijk en Mariahoeve. Hier vragen we zorgprofessionals,
eindgebruikers en andere sector stakeholders om hun uitdagingen
aan te dragen. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld een
huisarts of een corporatie. Uiteindelijk zullen deze
‘probleemeigenaren’ hun challenge pitchen voor de
hackers/deelnemers. De deelnemers selecteren een uitdaging en
gaan er vervolgens mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het
een aantal nieuwe inzichten oplevert.”

Startups

“We zien onszelf als gemeente Den Haag als katalysator en facilitator voor zorginnovatie. De uiteindelijke oplossingen zijn hoogstwaarschijnlijk niet alleen voor Den Haag geschikt. We overwegen
om een zorginnovatiefonds op te richten. Het is daarom ook de
bedoeling dat er heel veel verschillende partijen aanschuiven op de
hackathon, zorgaanbieders maar ook ondernemers die
geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld startups. Het is een
vernieuwende aanpak waarmee we zorg en technologie
samenbrengen.”
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Een hotel in het hart
van de samenleving
PARKHOTEL OLAF SCHEFFERS
GENERAL MANAGER EN DIRECTEUR PARKHOTEL
“Als Parkhotel zijn we een bijzondere eend in de bijt, want we zijn
bijvoorbeeld geen onderdeel van een keten, maar een éénpitter.
Wel zijn we aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland. Zelf
werk ik al 16 jaar in de hotelbranche. We herkennen het wanneer
gasten eenzaam zijn. Mensen verblijven vaak voor langere tijd in
ons hotel. Dat kan komen vanwege werk, maar ook bijvoorbeeld
vanwege een echtscheiding of een brand in huis. We willen dat
mensen zich bij ons zoveel mogelijk thuisvoelen. Ons personeel
heeft een heel persoonlijke benadering, ze tonen oprechte belangstelling voor de gasten. En onlangs is onze lobby op de begane
grond ingrijpend verbouwd. We hebben ons best gedaan om een
modern huiselijke sfeer te creëren. Er staat een grote aanschuif- en
leestafel en er zijn grote boekenkasten met literatuur in vele talen,
voor de gasten gratis te leen. Als er een grote voetbalwedstrijd is
dan gaat de TV aan. Dat is gezelliger dan alleen op je kamer kijken.
En de bar hebben we van achter in het hotel naar de voorkant
verplaatst.”

we onlangs een Middin locatie opgeknapt via hen. Het Parkhotel
bezit het wereldwijde ‘Green Globe’ keurmerk.
Dat wil zeggen dat je een goed functionerend milieuzorgsysteem
moet hebben. Al het personeel wordt hierop driemaal per jaar
getraind. We werken mee aan een CO2 reductie en hebben een
gescheiden afvalstroom. Dit keurmerk is geen “window dressing”,
het wordt actief gehandhaafd. En het naleven van de regels is niet
voldoende, je moet bij een inspectie kunnen laten zien welke
nieuwe acties je gaat uitvoeren.”

Matchmaker

“We zijn een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming.
Jaarlijks verzorgen we in samenwerking met de Kessler Stichting
twee kerstdiners voor dak- en thuislozen en verzorgen wij voor de
Stichting Leergeld een kerstfeest met een Kerstman en cadeaus.
Daarnaast ben ik een persoonlijke vertegenwoordiger als
Matchmaker van de Haagse Uitdaging. Met ons personeel hebben
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Samen doen met groen
MENNO WEVERLING
DIRECTEUR WEVERLING GROENPROJECTEN

“Ons bedrijf is opgericht in 1939 in Den Haag door mijn opa, ik
ben dus de derde generatie. We werken veel in de gemeente Den
Haag in het openbaar groen, voor de gemeente, corporaties in de
binnentuinen en voor scholen en zorginstellingen. Voor het werk bij
particulieren en voor VVE’s hebben we Allure Tuinen opgericht. We
tellen 75 vaste werknemers en ongeveer 15 mensen die we inhuren
bij onder andere de Haeghe Groep. Het werken in het groen is ook
een goede manier om de zinnen te verzetten. Ook mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen het prima, als je het maar
goed begeleidt en een beperkt aantal taken stelt. We doen ook
het groenonderhoud bij Parnassia en cliënten helpen soms mee,
een combinatie van participatie en re-integratie. Het werken in het
groen – en het hebben van collega’s – levert een sociaal netwerk
op. Met de kroningsfeesten in 2013 hebben we samen met Staedion het project ‘Samen doen met groen’ opgezet, in twee wijken,
de Dreven in Escamp en Catharinaland in Mariahoeve. We hielden
een nulmeting en enquêteerden omwonenden. Buurtbewoners
konden suggesties doen voor groenaanplant en meetuinieren. In
Mariahoeve is hieraan meer gehoor gegeven dan in de Dreven,
maar we hebben beide wijken vergroend, extra prullenbakken
geplaatst en in algemene zin leefbaarder gemaakt. Ook hebben we
koningslinden geplant.”

Burgerparticipatie

“Groen als zodanig is uitermate geschikt als middel voor
burgerparticipatie. Het vergroot de betrokkenheid bij de
woonomgeving en bevordert het sociaal verkeer. Als bedrijf willen
we een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming zijn en
daarom vinden we dat belangrijk. Oudere mensen met grote tuinen
– die het onderhoud te zwaar vinden worden – huren ons in. We
zijn er bijvoorbeeld iedere twee à drie weken. Men vraagt dan wel
steeds om dezelfde hovenier. Hij drinkt dan koffie en is soms een
echte praatpaal, dat hoort er gewoon bij. Dit sociale aspect van het
vak voorziet dus ook in een behoefte om eenzaamheid te
bestrijden. Daar hebben onze hoveniers wel een antenne voor.”
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Bedrijven
die al eerd
n beeld wa
Bedrijven
die al
eerder in
beeld waren
UIT: ‘GEEF KLEUR, AAN DE
BESTRIJDING VAN EENZAAMHEID’
DECEMBER 2015
UITGAVE COMMUNITY TEGEN
EENZAAMHEID
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Bedrijven
die al eerd
n beeld wa
Schildersbedrijven

“Nee, mijn schilders zijn niet speciaal geïnstrueerd om
eenzaamheid te signaleren of om er wat mee te doen. Terwijl
we veel binnen schilderwerk doen en aanpassingen aan
woningen voor invaliden. We praten wel met de ouderen
natuurlijk. Maar u brengt me op een idee.”

ROB EVERTS
SCHILDER EN
AANNEMINGSBEDRIJF

Bouwbedrijven

“Ja, ik heb een storingsmonteur lopen in de Vogelwijk. Zeker
weten dat ook daar eenzaamheid voorkomt. Ik ga eens
nadenken over de challenges en wat mijn bedrijf daarin zou
kunnen betekenen. Ik kom er op terug.”

PETER KRIJGSMAN
DIJKXHOORN BOUWBEDRIJF

Verhuisbedrijven

“We bouwen na een verhuizing een kamer helemaal na zoals
ie was. Dan is de schrik niet zo groot. Wij zijn nu
gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen en doen dat
met veel plezier.”

DONNY ZWENNES
VERHUISBEDRIJF ZWENNES
TOTAAL SERVICE

Bioscopen

“We kennen de 50 plus bioscoop. Daar hebben we heel
bewust een pauze ingevoerd. De bezoekers krijgen de
mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee
(bij het kaartje inbegrepen) wat te praten met anderen die
vaak ook alleen zijn. Ik wil er over nadenken om naast de
plusbioscoop ook voor reguliere films een seniorentijdstip in
te voeren, bijvoorbeeld iedere maandagochtend.”

NICOLE MOINOT
PATHÉ BUITENHOF

Restaurants

‘Op dinsdagen zouden we van 16 tot 18 uur (later mag ook
hoor) een daghap kunnen doen met een glaasje wijn voor
een leuk bedrag, bijvoorbeeld 10 euro. De ouderen kunnen
dan samen aan lange tafels en wij zorgen voor de muziek’.

BELINDA D’ALBA
ENTRADA RESTAURANTS
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Bedrijven
die al eerd
n beeld wa
Supermarkten

“Albert Heijn kent het zogenaamde buurtsupermarkt
concept. En iedereen moet boodschappen doen, dus het is
de perfecte vindplaats. Kunnen we niet iets doen voor
ouderen in onze winkel? Met Royaalzorg en het
management van AH is een aanpak ontwikkeld. We
beschouwen onze methodiek als “open source”, met andere
woorden: iedere supermarkt mag ermee aan de gang.”

Adviesbureaus

“Het coachhuis heeft landelijk meer dan 100 vestigingen
waaraan zo’n 3000 coaches zich als lid hebben verbonden.
Ouderen hebben ook baat bij coaching. Ik vind het
interessant om onder onze duizenden leden, coaches, eens
te onderzoeken of zij ouderencoaching willen ontwikkelen.”

ROEL VAN DER LAND, COACHHUIS

RONALD OOSTERHOF
ROYAALZORG

Concertpodia

“We kunnen denken aan concerten in de huizen zelf, maar
ook aan het halen en brengen van ouderen naar de
concerten. Ouderen kunnen ook muziekles krijgen en samen
muziek maken.”

ANNEMARIE GOEDVOLK, FESTIVAL CLASSIQUE
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Betaald Voetbal

“Op het veld van HVV laakkwartier verzamelen iedere week
30 a 35 60+ mannen. In de toekomst willen we een 60+
toernooi gaan organiseren in het Kyocera Stadion.”

ANTON NIJBOER,
ADO DEN HAAG IN DE MAATSCHAPPIJ
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nabescho
Nabeschouwing
WE BLIKKEN TERUG MET DRIE HAGENAARS
DIE ACTIEF BEZIG ZIJN MET HET THEMA ZORG
EN ONDERNEMEN

Het idee

Het begon met een bijeenkomst met welzijnswerkers, in 2015. Over
het groeiende vraagstuk van eenzaamheid. Een bevlogen
deelnemer zei dit: “Mijn man is storingsmonteur. Die ziet veel
eenzaamheid.” Het zijn maar een paar woorden: ‘storingsmonteur’,
‘veel zien’. Woorden die de deur openden naar een wellicht wat
apart idee. Wat kunnen Haagse bedrijven en diensten betekenen,
wanneer ook zij eenzaamheid meenemen in hun dagelijkse
bedrijfsvoering?
In deze bundel “Out of the Boks” onderzochten we de mogelijke rol
van ondernemers. Voor de bestrijding van eenzaamheid is in Den
Haag een efficiënt systeem neergezet. Met tot nu toe een hoofdrol voor de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijn en natuurlijk het
vrijwilligerswerk. Kunnen en willen ondernemers hier ook een rol
in spelen, of hebben die al genoeg aan hun hoofd? Kunnen zorg in
brede zin en ondernemerschap nog meer worden verbonden?

Zorgzame ondernemers

Een stukje terug in de tijd. Historisch gezien kent Nederland een
sterke traditie van zorgzame ondernemers. We kenden
bijvoorbeeld grote bedrijven die zorgden voor huisvesting, sport
en zelfs vakantie voor het personeel. Zorgzaamheid van bedrijven
anno nu is terug van nooit weggeweest, alleen de vorm is nu
anders. We kennen nu het maatschappelijk betrokken
ondernemerschap.

En daarnaast; bij vele Haagse ondernemers zit de sociale inslag tot
in de vezels. Waar de ondersteuning eerst vooral via sponsoring
verliep, is het repertoire van meedoen enorm uitgebreid. Personeel
wordt aangeboden voor sociaal werk. Deskundig advies wordt
gegeven over ingewikkelde beleidsvragen. Steeds vaker krijgen
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk aangeboden.

Samenwerking

We zien ook nieuwe vormen van samenwerking. Onder
fantasievolle namen als “The Social Club” of “De Haagse
Uitdaging” wordt met wisselend succes geprobeerd nieuwe,
gezamenlijke energie bij bedrijven aan te boren. De creativiteit
daarin groeit. Het verbinden van bewoners met ondernemers wordt
bijvoorbeeld gecombineerd met aanmoedigingsprijzen, zoals in
Den Haag rond de “Dromen, Denken en Doen Award”.
Het gaat met kleine stapjes; ondernemers moeten zich soms
bijscholen in sociale kwesties en ook het continueren van
geslaagde initiatieven vraagt voortdurend aandacht. Een geoliede
maatschappelijke infrastructuur blijft van grote betekenis.
Ondernemers kunnen en moeten het zorgwerk niet overnemen.
De groeiende samenwerking prikkelt en geeft een impuls voor
innovatie.

De maatschappelijke oriëntatie van bedrijven groeit. Op
verschillende manieren versterken bedrijven hun band met de
directe omgeving waarin zij werken. Dit doen ze om verschillende
redenen. Het is bijvoorbeeld goed als marketinginstrument en helpt
zeker ook voor ‘de teamspirit’ van medewerkers.

78

79

nabescho
Nabeschouwing
Meenemen in de
bedrijfsvoering?

In deze bundel wordt een enigszins nieuw spoor verkend. Is het
ook mogelijk om eenzaamheid mee te nemen in het dagelijkse
werk? Waarbij het voor de bedrijven en diensten ook lange termijn
voordeel mag opleveren?
De bundel geeft ons inziens voorbeelden van bedrijfsconcepten
waarin eenzaamheid bijna logisch wordt meegenomen. Het lijkt
vooral een kwestie van er aandacht voor hebben. Waarbij elke
ondernemer uiteraard tegen kleine en grote obstakels oploopt. Het
zijn vaak geen onoverkomelijke problemen en met wat creativiteit
zijn die wel op te lossen, met ook een rol van bedrijven die elkaar
ondersteunen!

Verbreding als volgende stap

Het repertoire van bedrijfsconcepten om eenzaamheid te bestrijden
kan nog veel groter, daar zijn we van overtuigd. De formule is: het
kost niet veel extra energie en levert ook voor de bedrijven in
kwestie voordelen op. Nu komt het aan op andere ondernemers
mee te nemen in deze manier van denken en ondernemen. We
hebben in Den Haag tientallen apotheken, honderden restaurants,
heel veel hoveniers, meerdere notarissen. Steeds meer
nieuwkomers in Den Haag zijn of worden ondernemer; ook hier
liggen geweldige kansen.

te ondersteunen. We onderzoeken op korte termijn de mogelijkheden van branchbrede aandacht. We zoeken naar nieuwe coalities
tussen experts in eenzaamheid en bedrijven; eenzaamheid is een
complex onderwerp met heel veel facetten.
En we zijn trots op alle Haagse ondernemers die we tot nu toe
rond het verdrietig stemmende onderwerp eenzaamheid ontmoet
hebben. En dankbaar dat de gemeente Den Haag zoiets
avontuurlijks als een Community tegen Eenzaamheid een kans
geeft. De Community tegen Eenzaamheid; dat zijn WIJ.
Michel Koolmees, houdt zich bij Zebra Welzijn (onderdeel Xtra)
bezig met innovatieve projecten.
Michel is een van de stuwende krachten achter de ‘Dromen,
Denken en Doen Award’;
Fatos Ipek-Demir is senior-adviseur maatschappelijk betrokken
ondernemen bij PEP. Fatos is de initiatiefnemer van ‘De Haagse
Uitdaging (www.haagseuitdaging.nl)
Eelco Koolhaas is gespreksleider en aanjager van communities bij
Ministerie van Verhalen. Eelco is de initiatiefnemer voor de
Community tegen Eenzaamheid.

We gaan door met de voorlopers goed te volgen en waar mogelijk
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colofon
colofon

DEZE BUNDEL KWAM TOT STAND
DOOR DE INZET VAN VELE, GEDREVEN, MENSEN

In de eerste plaats de 15 ‘ondernemers’ die bereid waren hun
verhaal te vertellen en zich te laten fotograferen. Veel dank!
De teksten zijn gemaakt door Marko Fehres en Eelco Koolhaas.
Vrienden van de community Michel Koolmees (Zebra Welzijn) en
Fatos Ipek-Demir (PEP) schreven op prettig-kritische wijze mee aan
de nabeschouwing.
De foto’s zijn geschoten door Ruben Renaud, met advies van
Marcello. Aanvullende “research” werd verzorgd door Esther Ledeboer. De titel “Out of the Boks” kregen we aangereikt van onze
vriend van community, Stefan Barrett (Sportief Plan).
Het uiterst belangrijke organisatiewerk op de achtergrond werd gedaan door Hilde Maasland en Diana Resmann. De – zo vinden wij
– fraaie opmaak werd verzorgd door Twien ( johnnynextdoor.com).
Feitenmateriaal kregen we aangeboden door onze vrienden van de
community Carolien de Groot (Coalitie Erbij) en Marieke Hofman
(Indigo Preventie).
Wethouder Karsten Klein en daarmee de Gemeente Den Haag
zorgde voor (financiele) “support”; zonder een bestuur dat af en
toe ook “out of the box” gaat, komen we nergens: dank!
Suggesties, kritiek, “leads”; het is meer dan welkom. Wij zijn te
volgen en bereiken via Facebook: Haagse Community tegen
Eenzaamheid. Of stuur een mail naar
communitytegeneenzaamheid@gmail.com.
Namens de Community tegen Eenzaamheid,
Eelco Koolhaas
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out of
the boks
Eenzaamheid voorkomen of beperken is een
stevige uitdaging. In deze bundel “Out of The
Boks “ onderzoeken we de (mogelijke) rol van
Haagse ondernemers. Is voor onder andere de
apotheek, hovenier of zelfs de notaris een rol
weggelegd, in de aanpak van eenzaamheid?
Onderschatten we kansen ‘die om de hoek
liggen’?
“Out of the Boks” is een uitgave van de Haagse
Community tegen Eenzaamheid. In deze
community zoeken bedrijven, vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen en experts samen naar een
vernieuwde aanpak van een onacceptabel groot
probleem: eenzaamheid in de grote stad.

