
14.15 uur

14.30 uur

14.40 uur

Wat is eenzaamheid? 

Netwerken werkt!

Eenzaamheid in cijfers

13.30 uur Ontvangst / Keuze Workshops

15.00 uur Naar de Workshops

15.15 uur Ronde 1

14.00 uur Eén tegen eenzaamheid

Dewy Leal Wethouder Emmen
Opening en officiële handeling

Willie Oldengarm
Oldengarm Training & Advies

Daniël Pit 
Bureau voor samenlevingsopbouw

Maryse den Hollander 
Movisie Adviseur actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid

Weten wat werkt en informatie Actieprogramma
Maryse den Hollander

Workshop Dans
Aukje Oosterkamp, dansdocent

Signaleren én stappenplan tegen 
eenzaamheid Willie Oldengarm

Het thema eenzaamheid toegelicht door sociaal gerontoloog
en specialist in eenzaamheid Willie Oldengarm.

Energizer!

Daniël gaat in gesprek met Maryse en het publiek doet 
mee met de kennisquiz. Wat weet jij van eenzaamheid?

Wanneer verminderen eenzame gevoelens nu echt? 
In deze workshop gaan we in op oorzaken en gevolgen van 
eenzaamheid, het vereenzamingsproces en krijg je concrete 
handvatten om eenzaamheid te doen verminderen. 

In deze workshop doe je mee! Maak mee hoe je geraakt wordt en 
verbinding ervaart door het dansen.

Eenzaamheid hoort bij het leven. Maar wanneer het te lang duurt, 
kan vereenzaming optreden. Onderzoek toont aan dat chronische 
eenzaamheid net zo schadelijk is als vijftien sigaretten roken op een 
dag. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk, hoe signaleer je het en hoe 
ga je als vrijwilliger of professional hiermee om?

16.00 uur Ronde 2 (Wisselen van de groepen)

16.45 uur Afsluiting door Daniël Pit

17.00 uur

18.00 uur

Pop-up Restaurant Sanour

Einde

De theaterzaal is omgebouwd tot intiem restaurant. Er is een heerlijk 
aanbod van Syrische bites en gelegenheid voor gesprek met 
behulp van verrassende gesprekstarters.

Groep 1

IedereenZSaam Experimentgroep 
i.s.m. Optrommelen

Rode Kruis

Experiment:
Groeigrond

FC EMMEN 
Noaberschap

IedereenZSaam 
werkgroep Facet

Experiment: 
Photovoice expositie

De Grote Optrommelactie is een nationale aanpak waarin aan een 
thema wordt gewerkt, altijd ondersteund door een werkgroep van 
inwoners en betrokkenen. Doe jouw mening, idee of knelpunt in de 
koektrommel op 5 oktober! 

Het Rode Kruis is er om voor te zorgen dat iedereen in Nederland 
zich weet te redden bij een noodsituatie. Zo zorgen we met en voor 
elkaar voor ieders veiligheid. Aan de hand van een spel leren we 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Veel mensen en organisaties in Emmen zijn actief in het bestrijden 
van eenzaamheid. Laat ons weten wat jij t/m 2023 gaat doen en 
welke ideeën of vragen je hebt. Jouw inbreng maken we zichtbaar 
op de kalender van Emmen.

Walking Football is een vorm van voetbal voor 55+ waarbij niet 
gerend mag worden. Daarnaast is fysiek contact niet toegestaan en 
wordt er op een aangepast veld gespeeld. FC Emmen Naoberschap 
zet zich in om meer Walking Football teams in de regio te creëren. 
Hier vind je expertise en hulp voor verenigingen om zelf een Walking 
Football team te creëren.

Leden van de werkgroep Photovoice hebben onder leiding van 
fotograaf Guido Hansman foto’s en teksten gemaakt over hun 
eenzaamheid. De mooiste foto’s zijn hier vandaag te bewonderen. 
Je kunt in gesprek gaan met de leden van de werkgroep.

De vrijwilligers van Groeigrond werken in de tuin in het Rensenpark. 
De tuin trekt veel bekijks en mensen blijven graag hangen voor een 
praatje. We zijn op zoek naar ideeën voor gesprekstarters. Zoals een 
picknicktafel met daarop leuke vragen om een gesprek mee 
te starten. Heb jij ideeën? Kom langs!

Groep 2 Loop rond, kijk, doe mee en beleef het in de foyer:
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Programma 
Symposium IedereenZSaam


