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Inleiding 
 
Voor u ligt het plan van Coalitie Erbij Rotterdam voor 2019. Ons eerste lustrum!  
 
De Rotterdamse Coalitie Erbij heeft sinds haar start in 2015 een stevige groei doorgemaakt. Van zes 
initiatiefnemers naar 8 kernpartners, 80 aangesloten partnerorganisaties en een verbreding vanuit 
welzijn richting onderwijs, bedrijfsleven, zorg en ondernemers. Naast deze kwantitatieve groei heeft 
de Coalitie een breed aanbod ontwikkeld, toegankelijk voor Rotterdamse professionals en betrokken 
vrijwilligersorganisaties. In Rotterdam denken wij mee in de ontwikkeling van het gemeentelijk  
Masterplan Ouderen, waar eenzaamheid een belangrijk onderdeel van is.  
 
Met Prof. Dr. Anja Machielse als adviseur hebben we veel expertise opgebouwd en weten we 
inmiddels goed waar we over praten wanneer het gaat om eenzaamheid en sociaal isolement. De 
Coalitie is de motor geweest om eenzaamheid tot in de haarvaten van de stad te agenderen. 
Verschillende steden en organisaties komen informeren hoe wij onze beweging hebben opgebouwd 
en zoeken bij ons inspiratie om met eenzaamheid en isolement om te gaan.  
 
Sinds 2018 is er ook landelijk meer aandacht voor eenzaamheid. Mede door het plan van Minister de 
Jonge van VWS: ‘Eén tegen eenzaamheid’. In 2019 zet Coalitie Erbij Rotterdam, die gezien wordt als 
‘Koploperstad op het gebied van eenzaamheid’, haar expertise in om ook landelijk de aanpak van 
eenzaamheid verder te ontwikkelen en te verduurzamen.  
 
Vanuit de kennis en ervaring die we de afgelopen 4 jaar hebben opgebouwd, slaat de Coalitie vanaf 
2019 een nieuwe richting in met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken.   
 
Eenzaamheid hoort bij het leven 
We gaan het taboe op eenzaamheid doorbreken. Door het normaliseren van eenzaamheid.  Niet alle 
eenzaamheid is problematisch. Preventie en aanpak van vormen van sociale eenzaamheid brengen 
we onder deze noemer.  
 
Samen pakken we eenzaamheid en sociaal isolement aan! 
Eenzaamheid die lang voortduurt en zich uitstrekt over meerdere levensterreinen wordt 
problematisch. Hier komen mensen niet op eigen kracht uit en  dus is ondersteuning en 
hulpverlening noodzakelijk. Aanpak van emotionele en existentiële eenzaamheid en  sociaal 
isolement vallen hieronder. 
 
Jongeren 
Vanaf 2019 besteden we vanuit de Lerende Praktijk Jongeren expliciet aandacht aan de toenemende 
eenzaamheid onder jongeren. Ouderen leren ons dat bepaalde vormen van eenzaamheid al tijdens 
de jeugd ontstaan.  
Tevens zullen we meer organisaties die met jongeren werken gaan betrekken bij onze coalitie. 
 
Verderop in dit plan staat geschreven op welke manier we dit aan gaan pakken.  
 
Veel leesplezier! 
Astrid Arts 
Voorzitter Coalitie Erbij Rotterdam 
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Wij zijn onze wetenschappelijk adviseur, Prof. Dr. Anja Machielse en ons Boegbeeld Marja 
van Katendrecht dankbaar voor hun inspirerende inzet. Zij weten als geen ander het 
onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken. We maken ook in 2019 dankbaar 
gebruik van hun inzet.  
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Visie op eenzaamheid  
 
EENZAAMHEID HOORT BIJ HET LEVEN 
In de visie van Coalitie Erbij Rotterdam is eenzaamheid onlosmakelijk met het leven 
verbonden. Iedereen kent in zijn leven kortere of langere periodes van eenzaamheid. Daar is 
niks mis mee! Eenzaamheidsgevoelens wisselen gedurende het leven, zijn afhankelijk van 
life-events en kunnen ook weer verdwijnen. We moeten eenzaamheid niet onnodig 
problematiseren. Wel is het belangrijk om eenzaamheid uit de taboesfeer te halen en 
eenzaamheid bespreekbaar te maken. Daar draait het om.  
 
SAMEN PAKKEN WE EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT AAN 
Wanneer eenzaamheid meerdere levensterreinen beslaat en structureel wordt, dan vraagt 
dit juist wel om serieuze aandacht en om de juiste ondersteuning of hulpverlening.  
Langdurende eenzaamheid leidt tot toenemende gezondheidsrisico's, tot minder meedoen in 
de samenleving en tot een grotere zorgconsumptie.  Het bedreigt de kwaliteit van leven en 
kan zelfs de kans op voortijdig overlijden doen toenemen. Wanneer mensen in een vicieuze 
cirkel terecht komen en mogelijk sociaal geïsoleerd raken, dan komen zij daar op eigen 
kracht niet meer uit. Toeleiding naar activiteiten is dan vaak niet het juiste en zeker niet het 
enige antwoord. Maatwerk zoals professionele ondersteuning, inzet van een 
gespecialiseerde vrijwilliger, passende therapie et cetera zijn dan effectiever.  
 
EENZAAMHEID 
Eenzaamheid is een containerbegrip. We onderscheiden drie vormen van eenzaamheid: 
sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Sociaal 
isolement, het ontbreken van contacten, komt vaker voor bij emotionele en existentiële 
eenzaamheid. Vanaf 2019 maken we in onze aanpak een onderscheid tussen deze drie 
vormen van eenzaamheid en sociaal isolement. We zijn er van overtuigd dat dit onderscheid 
leidt tot effectievere interventies. 
Ter verduidelijking hieronder het onderscheid  tussen de verschillende vormen van 
eenzaamheid: 
- Sociale eenzaamheid  
ontstaat door het gemis aan relaties met een bredere groep mensen zoals vrienden, 
kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Dit kan ontstaan 
door bijvoorbeeld een verhuizing, het verlies van werk, gezondheidsproblemen, het niet 
spreken van de taal, of een beperkte mobiliteit. 
 
- Emotionele eenzaamheid  
ontstaat door het missen of wegvallen van een hechte of intieme relatie, bijvoorbeeld door 
het overlijden van de partner, een broer of zus, of een goede vriend of vriendin. We spreken 
over emotionele eenzaamheid, omdat mensen vooral de emotioneel hechte band met 
iemand missen. Ze verlangen naar iemand voor wie ze heel belangrijk zijn. 
 
- Existentiële  eenzaamheid  
is een gevoel van ondraaglijke leegheid, droefheid en verlangen, dat voorkomt uit het besef 
dat de mens fundamenteel gescheiden is van anderen. Het hangt niet persé samen met een 
tekort in het aantal of de kwaliteit van sociale relaties, maar met een innerlijke ervaring of 
realiteit van eenzaamheid die de betrokkenen diep raakt en die als negatief wordt ervaren. 
 
 
- Sociaal isolement 
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ontstaat wanneer mensen daadwerkelijk geen of zeer weinig contacten hebben. Het betreft 
mensen die het  door omstandigheden ‘verleerd’ zijn of van jongs af aan geen vaardigheden 
hebben kunnen ontwikkelen om betekenisvolle contacten aan te gaan met anderen.  Zij 
onttrekken zich in toenemende mate  aan de samenleving en kampen met problemen op 
verschillende leefgebieden.  Door het jarenlang mijden van contact, komt voor dat zij op 
latere leeftijd in beeld komen van zorg- en hulpverlening, veelal onder de noemer 
“zorgmijders” of “hoarders”.   Dankzij volharding in het leggen van contact lukt het 
hulpverleners meestal toch om stap voor stap hun woon-en leefsituatie te verbeteren.  
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Coalitie Erbij – aanpak 2019 
 
1. EENZAAMHEID HOORT BIJ HET LEVEN 
Op eenzaamheid rust een taboe. Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt hier openlijk 
voor uit. Voor ouderen lijkt het zelfs soms iets makkelijker om toe te geven dat zij eenzaam 
zijn vanwege het wegvallen van mensen om hen heen. Voor jongeren is dat al veel moeilijker. 
Wanneer je social media bekijkt lijkt iedereen vrolijk en succesvol door het leven te gaan.  
Niet mee (kunnen) doen kan een gevoel van eenzaamheid oproepen.  
 
Belangrijk voor zowel ouderen als jongeren is dat eenzaamheid meer bespreekbaar wordt en 
dat we eenzaamheid benoemen als iets dat bij het leven hoort. Iedereen (her-)kent 
eenzaamheid. Wanneer het lukt eenzaamheid bespreekbaar te maken kan dit 
eenzaamheidsgevoelens verzachten.  
 
Om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en sociale eenzaamheid aan te pakken 
organiseert de Coalitie Erbij Rotterdam de navolgende verbindende activiteiten. 
 
1.1 Activiteiten Estafette 
Coalitie Erbij Rotterdam faciliteert grotere en kleinere Kom Erbij Activiteiten. Aanvankelijk 
gestart in de week van de eenzaamheid en sinds 2017 verspreid over het hele jaar. Gekozen 
is voor het begrip Estafette omdat dit goed past bij onze strategie om een dynamische 
beweging te vormen. Het nodigt Coalitie Partners uit om zelf initiatief te nemen, een eigen 
rol te pakken en verbinding te zoeken met lokale partners en met hun doelgroep. 
 
De estafette is gericht op activiteiten door heel de stad en heeft als doel bewoners met 
elkaar te verbinden en bij elkaar te betrekken. Het belangrijkste is dat de estafette een heel 
concrete gemeenschappelijke focus aanbrengt, Kom Erbij, in het op langere termijn bereiken 
van het doel Rotterdammers erbij te laten horen. Tijdens de activiteiten wordt aandacht 
besteed aan eenzaamheid. Het gesprek hierover wordt aangegaan. Door deze gesprekken 
wordt eenzaamheid uit de taboesfeer gehaald. Hoe meer mensen praten en horen over 
eenzaamheid; hoe eerder het taboe op eenzaamheid doorbroken wordt. 
 
Door onze opgedane kennis zijn we beter in staat om partners die een activiteit aanmelden 
te ondersteunen en vragen te stellen bij hun aanpak. We kijken hierbij naar het betrekken 
van nieuwe deelnemers, het verduurzamen van activiteiten en naar de wijze waarop 
verbinding van mensen en verzachten van eenzaamheid tot stand komen. Veel advies vindt 
telefonisch of via de mail plaats. 
 
Door de inzet van de Coalitie hebben organisaties elkaar beter leren kennen, worden er 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd en hier profiteren bewoners dan weer van. 
In 2019 gaan we ook organisaties die met jongeren werken verleiden om een activiteit voor 
jongeren te organiseren in het kader van eenzaamheid.  
 
1.2 Speed-meet 
Om onze partners te inspireren en het onderlinge netwerk te versterken, organiseert de 
Coalitie twee keer per jaar een speed-meet. De formule is eenvoudig en effectief. Enkele 
partners worden uitgenodigd om een korte presentatie te houden waaraan alle aanwezigen 
deelnemen. Na iedere twee presentaties is er een pauze om te netwerken. Partners delen 
tijdens deze bijeenkomsten voorbeelden met elkaar en creëren nieuwe 
samenwerkingsverbanden.  De speed-meet wordt steeds georganiseerd bij een van de 
partners en steeds in een ander deel van de stad. 
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1.3 Week van de Eenzaamheid -  Kom Erbij Week 
Landelijk komt er steeds meer aandacht voor de Week van de Eenzaamheid, in 2019 wordt 
voor de 10de keer deze week georganiseerd. Als lokale Coalitie grijpen wij ook de kans om 
juist in die week ons gezicht te laten zien. In 2019 organiseren we een taboedoorbrekende 
publieksactie waarin onze slogan 'Eenzaamheid hoort bij het leven' centraal staat. Vanwege 
ons lustrum gaan we dit groot aanpakken. 
 
1.4 Maatschappelijk betrokken ondernemen 
Eneco, Concours Hippique, Erasmus Universiteit Rotterdam, het ABN AMRO tennistoernooi 
en de Pleinbioscoop hebben in 2018 hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien door 
een activiteit te organiseren voor 'eenzame' Rotterdammers. Bedrijven weten hiervoor 
steeds beter de Coalitie te vinden. Voor 2019 hebben zich de Hippische Alliantie (Europees 
kampioenschap) en de Kunsthal reeds gemeld. Bedrijven doen via de Coalitie een aanbod aan 
Rotterdamse burgers. Per evenement benaderen wij één of meerdere partnerorganisaties 
om mee te werken en hun doelgroep te laten profiteren van het vaak unieke aanbod.  
 
Deze samenwerking is ook een mooie gelegenheid om op vrij natuurlijke wijze over 
eenzaamheid in gesprek te raken. Beeldvorming is hierbij belangrijk: eenzame mensen zien 
er niet allemaal zielig en verdrietig uit. Tevens biedt het ons de mogelijkheid om het bestaan 
van eenzaamheid in het betreffende bedrijf aan te kaarten. Vanaf 2019 bieden wij aan 
bedrijven de training 'Eenzaamheid heeft geen gezicht' aan. Ontwikkeld door Kees van 
Loenen, trainingsacteur. Eenzaamheid komt ook op de werkvloer voor en de 
trainingsvoorstelling draagt bij om het taboe te doorbreken.  
 
Uiteraard nodigen wij bedrijven uit om partner van de Rotterdamse Coalitie Erbij te worden. 
In 2019 zetten we deze samenwerking met bedrijven voort. We gaan bedrijven stimuleren 
om ook voor de doelgroep jongeren bedrijfsactiviteiten aan te bieden. De Coalitie werkt 
hierbij ook samen met verschillende Rotterdamse scholen zoals het Albeda College en de 
Hoge School Rotterdam.  
 
 
1.5 Gebiedsgidsen 
Door  grote inspanning van de Coalitie in samenwerking met de welzijnspartijen valt er sinds 
2 jaar bij duizenden Rotterdamse 65 plussers een gebiedsgids op de mat. Ouderen (en ook 
professionals en vrijwilligersorganisaties) zijn bijzonder verheugd met deze mooi 
vormgegeven en praktische gidsen. In de gebiedsgidsen staan belangrijke gemeentelijke en 
wijkinitiatieven. Deze bieden de lezers wegwijs in bestaande voorzieningen en wijzen richting 
sociale activiteiten in de eigen buurt.  Onderzoek wijst uit dat ouderen er baat bij hebben en 
dat de gids veelal als een naslagwerk bij de telefoon ligt. Het prikkelt hen om bijvoorbeeld 
aan een activiteit deel te nemen of juist iets nieuws op te zoeken in hun eigen wijk.  
 
De Coalitie werkt hiervoor nauw samen met  de welzijnsorganisaties die het wijkgedeelte van 
de gebiedsgids samenstellen. Voor hen is dit een pittige en tijdrovende klus. Omdat 
daarnaast ook ouderen aangeven dat ze de gids nog maar kortgeleden hebben ontvangen en 
verbaasd zijn over alweer een nieuwe gids brengt de Coalitie iedere 2 jaar een gebiedsgids uit 
in de diverse gebieden. Dit betekent 7 gidsen per jaar. 
 
Tevens gaan we via de gebiedsgids aandacht vragen voor eenzaamheid als iets dat bij het 
leven hoort. Daarmee wordt de gids ook meer taboedoorbrekend. Bovendien willen we ook 
tips en verwijzingen over (het voorkomen van) eenzaamheid en er weer bij horen toevoegen. 
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2. SAMEN PAKKEN WE EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT AAN 

Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die zich sterk of langdurig eenzaam 
voelen. Meer dan een miljoen volwassen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Emotionele 
eenzaamheid stijgt vanaf hoge leeftijd (85 jaar). Existentiële eenzaamheid komt veelal voor 
bij weduwen en weduwnaars, maar ook onder gescheiden mensen, laagopgeleiden en 
mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond.  
 
Mensen in sociaal isolement hebben daadwerkelijk geen contacten. Mensen hoeven hier niet 
direct last van te ondervinden. Wanneer zij echter iets gaan mankeren of hulpbehoevend 
worden, is er  vaak niemand waar zij een beroep kunnen/durven doen. Wanneer ze 
overlijden worden zij vaak door niemand gemist.   Voor de maatschappij heeft dit wel 
degelijk gevolgen zoals een extra beroep op ondersteunende professionele voorzieningen of 
de grote impact wanneer iemand dood in de woning gevonden wordt. 
 
Coalitie Erbij Rotterdam zal in dit kader een aantal nieuwe activiteiten opzetten dan wel 
bestaande activiteiten verder uitbreiden: 
 
2.1 Lerende Praktijken 
In 2016 is de Coalitie gestart met het opzetten van Lerende Praktijken. In deze Lerende 
Praktijken delen professionals met verschillende vak achtergronden kennis met elkaar en 
leren met elkaar en van elkaar hoe hun praktijk te verbeteren. In 2017 en 2018 verzorgden 
de Lerende Praktijken boeiende workshops tijdens de stedelijke conferentie en op aanvraag.   
 
De trekkers van de Lerende Praktijken komen bij elkaar in de expertgroep. In deze 
expertgroep delen zij hun kennis en ervaringen. De expertgroep kent een moderator die 
garant staat voor de voortgang. Prof. Dr. Anja Machielse zorgt voor kennisontwikkeling van 
de experts. Het levert veel handvatten op om het werk te ontwikkelen, het geeft focus en is 
een prettige manier om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over het onderwerp 
van de Lerende Praktijken. 
 
De expertgroep met Lerende Praktijken is vrij uniek in Nederland; Rotterdam loopt hiermee 
voorop. Vanuit verschillende kanten bestaat er interesse voor deze Rotterdamse aanpak. Wij 
zetten in op landelijke verspreiding van deze aanpak.  Vanaf 2019 krijgen de Lerende 
Praktijken een prominentere rol in de nieuwe koers die de Coalitie inslaat. De experts 
worden hiervoor toegerust. Het doel van deze investering is dat iedere Lerende Praktijk een 
bijdrage levert aan de verdieping rondom kennis en aanpak van sociaal isolement. Het gaat 
om praktische kennis die in de dagelijkse praktijk relevant en bruikbaar is. Via de deelnemers 
aan de Lerende Praktijken en via trainingen, workshops en een conferentie willen we deze 
kennis verspreiden naar onze partners.  Momenteel kent de Expertgroep 6 Lerende 
Praktijken met circa 40 deelnemende   professionals, die elk 6 keer per jaar bij elkaar komen. 
De online Lerende Praktijk kent 56 deelnemers. 
 
-Lerende Praktijk Zingeving 
Deze Lerende Praktijk richt zich op  het uitwisselen van praktische kennis over het omgaan 
met zingevings- en levensvragen. Hoe deze te signaleren en hoe hierover in gesprek te gaan? 
-Lerende Praktijk Netwerk vergroten 
Centraal staat kennisdeling rondom het vergroten van netwerken van bewoners in 
ouderencomplexen. De focus ligt op de praktijk van alle dag: wat is effectief en wat werkt 
niet. Er wordt ook gekeken naar de vele bewonersverenigingen en initiatieven in de wijk.  
-Lerende Praktijk Migranten 
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In deze lerende praktijk wordt inzicht verworven en gedeeld over de aard van de 
problematiek rondom eenzaamheid onder oudere migranten. De doelgroep vraagt om een 
speciale benadering.   
-Lerende Praktijk Huisbezoek 75+ 
Welzijnsorganisaties die belast zijn met de huisbezoeken 75+ wisselen ervaringen uit. Hoe 
het bereik van 75+ te vergroten. Tevens vindt kennisdeling over inzet van vrijwilligers die de 
huisbezoeken uitvoeren plaats, naast het vinden en binden van deze groep vrijwilligers. 
-Online Lerende Praktijk op LinkedIn 
Een online lerende praktijk waarbij artikelen worden gedeeld en professionals/vrijwilligers 
hun ervaring hierover delen of hun mening geven.  
-Lerende Praktijk Jongeren 
Last but not least noemen wij de Lerende Praktijk Jongeren. Deze Lerende Praktijk is eind 
2018 gestart en bestaat uit professionals die met jongeren werken. Vanuit deze Lerende 
Praktijk wil de Coalitie aandacht vragen voor de groeiende eenzaamheid onder jongeren. Hoe 
dit bespreekbaar te maken? Wat werkt bij jongeren en op welke manier betrek je jongeren? 
 
2.2 Trainingen en workshops 
Coalitie Erbij Rotterdam ontwikkelt trainingen en workshops voor professionals en 
vrijwilligers. Deze kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding worden afgenomen door 
organisaties of netwerken in Rotterdam die zich (verder) willen verdiepen in eenzaamheid en 
sociaal isolement. Trainingen en workshops worden gegeven door gespecialiseerde trainers.   
Vanaf 2019 zal meer gebruik gemaakt worden van de expertise van de Lerende Praktijken. 
 
-Lerende Praktijken – nieuw aanbod in 2019 
Vernieuwd trainingsaanbod gericht op maatwerk rondom sociaal isolement, emotionele en 
existentiële eenzaamheid wordt ontwikkeld vanuit de Lerende Praktijken Iedere Lerende 
Praktijk ontwikkelt een workshop of training rondom het hoofdthema (zingeving, netwerk 
vergroten, migranten, huisbezoek 75+, jongeren) en biedt deze aan aan de 
partnerorganisaties. De online Lerende Praktijk plaatst relevante artikelen.  

 
-Eenzaamheid heeft geen gezicht: nieuw aanbod in 2019 
Tijdens deze training, voor bedrijven en organisaties, wordt middels een monoloog duidelijk 
dat eenzaamheid overal voor kan komen. Er wordt uitleg gegeven over vormen van 
eenzaamheid. Daarnaast is er veel aandacht voor het oppikken van signalen en 
handelingsmogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen of met anderen juist het gesprek 
aan kunnen gaan.  
 
Continuering trainingsaanbod voorgaande jaren 
-Training vrijwilligers Huisbezoek 75+ 
Signaleren van eenzaamheid en/of sociaal isolement vraagt van een vrijwilliger dat deze met 
een brede blik kijkt naar mensen. Niet alleen taakgericht, maar ook meer persoonsgericht. Zo 
kunnen vrijwilligers behoeften signaleren waarop kan worden ingespeeld. En kan, indien 
nodig, samenwerking met anderen worden gezocht. Inzicht en bewustwording van het 
thema eenzaamheid is belangrijk, evenals gespreksvaardigheden. De specifieke kenmerken 
en kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, komen in deze training aan bod. Er wordt gewerkt met 
een trainingsacteur. 
 
-Telefoontraining 
In samenwerking met Sensoor organiseert Coalitie Erbij Rotterdam telefoontrainingen. 
Tijdens de training leren deelnemers goed te luisteren naar wat iemand zegt en leren zij om 
gericht door te vragen. Deze training wordt op maat gemaakt voor welzijnsorganisaties en is 
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bedoeld voor medewerkers die telefoontjes binnenkrijgen van 75+’ers die afbellen voor de 
huisbezoeken. 
 
-Training Verhalen als methodiek 
Ieder mens draagt verhalen met zich mee. Ook mensen die eenzaam zijn. Het is de kunst om    
die verhalen te laten vertellen en er naar te luisteren. Deelnemers ontvangen methodische 
aandachtspunten en handige tips en tricks. De workshop wordt gegeven door Stadstrainer 
Rik Moonen. 
 
-Training Meldpunt Sociaal Isolement 
In samenwerking met de gemeente geeft de Coalitie vorm aan deze training door uitleg te 
geven over de vormen van eenzaamheid en signaleren hiervan. Tevens wordt uitgelegd hoe 
het meldpunt werkt en waar men met een signaal terecht kan.  
 
2.3 Conferentie en bijeenkomsten 
Jaarlijks organiseert Coalitie Erbij Rotterdam een stedelijke conferentie en een 
partnerbijeenkomst. Bij beide bijeenkomsten maken we gebruik van de expertise van prof. 
dr. Anja Machielse middels een lezing over actuele ontwikkelingen rondom eenzaamheid. 
 
De conferentie richt zich op de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement en is bedoeld 
voor professionals en vrijwilligers die met eenzame mensen werken (in de stad Rotterdam).  
De conferentie voor 2019 is gepland in het voorjaar en wordt in samenwerking met de 
gemeente Rotterdam voorbereid. Wethouder Sven de Langen zal hier het masterplan 
ouderen presenteren. De Coalitie maakt zichtbaar hoe zij middels verbreding en verdieping 
hierop aansluit.  
 
 

3. Communicatie en PR 
De Rotterdamse Coalitie Erbij is een netwerkorganisatie. Communicatie is bij een 
netwerkorganisatie een belangrijk beleidsinstrument om aansluiting te vinden bij de 
deelnemende partners en hen aan de Coalitie te verbinden.  
 
Een motiverend programma en kernachtige slogan is hierbij noodzakelijk:  

‘EENZAAMHEID HOORT BIJ HET LEVEN! 
  SAMEN PAKKEN WE EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT AAN.’ 
 
Uitgangspunt voor het netwerk is deze ambitie met elkaar te delen, eenzaamheid positief te 
labelen en partners te stimuleren op eigen wijze hier invulling aan te geven. Activiteiten-
estafette, speed-meets, Lerende Praktijken en de jaarlijkse conferentie en 
partnerbijeenkomsten zijn gereedschappen die deelname door een grote en diverse 
achterban mogelijk maken.  
 
De Coalitie heeft een communicatie medewerker die bijdraagt aan interne en externe 
communicatie. Het onderhouden en vernieuwen van de website en toolkit met actuele, 
bruikbare informatie, het verzorgen van nieuwsbrieven, het maken van gebiedsgidsen en 
leggen en onderhouden van contacten met potentiële nieuwe partners zijn onmisbaar voor 
de Coalitie.  
 
3.1 Nieuwsbrieven 
Jaarlijks versturen we een aantal (8-12) nieuwsbrieven. De brief wordt verstuurd naar 
ongeveer 700 personen. De Coalitie ontvangt vragen, opmerkingen en aanmeldingen voor 
bijeenkomsten door  de nieuwsbrieven. We zien het dan ook als een belangrijk medium om 
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onze visie en missie uit te dragen, om organisaties met elkaar te verbinden en om kennis 
over te dragen.  
 
 

4. Organisatiestructuur   
De organisatie van Coalitie Erbij Rotterdam is als volgt vormgegeven: 
-Algemeen Bestuur (5 leden) 
-Kerngroep (8 leden) met kerngroepbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) 
-Partnerorganisaties 
-Kassier 
 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit directie- en/of bestuursleden van de Kernpartners en  
keurt het plan van aanpak en de bijbehorende begroting jaarlijks goed. Het algemeen 
bestuur komt 2 keer per jaar bijeen.  
 
De Kerngroep stelt het plan van aanpak op, vormt werkgroepen/projectgroepen en geeft 
vorm en richting aan de Coalitie Erbij Rotterdam. De kerngroep bestond aanvankelijk uit 
vertegenwoordigers van de Kernpartners (Humanitas, Sensoor, SOL, DOCK en Wmo Radar). 
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden is de kerngroep in 2018 uitgebreid met 3 extra 
leden (Samen010, Buurtwerk Alexander, Stichting De Verre Bergen). 
 

Partnerorganisaties waren aanvankelijk voornamelijk welzijnsorganisaties, maar de achterban is 
inmiddels meer diverse geworden: welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, fondsen, 
vrijwilligersorganisaties, sociaal ondernemers, commerciële bedrijven en culturele instellingen. 
Partners zijn gemotiveerd bij te dragen aan een inclusieve Rotterdamse samenleving waarin alle 
Rotterdammers er toe doen en mee kunnen doen. Partners kiezen zelf hun eigen wijze en mate van 
inzet. De bijdrage van de partners aan Coalitie Erbij Rotterdam varieert van ‘slapend’ partner, via 
geïnformeerd willen blijven via de regelmatig verschijnende nieuwsbrief, tot deelname aan 
bijvoorbeeld de activiteitenestafette en speed-meet. De meest actieve partners zijn lid van de 
kerngroep, die een leidende rol neemt in het proces om een beweging te vormen.  
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6. Partners  
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