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Samenvatting

Dit project gaat over eenzaamheid onder jongeren uit Regio Rotterdam. Eenzaamheid, een probleem
wat tegenwoordig opspeelt door verschillende factoren. Het is een project uit opdracht van Coalitie
Erbij Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Eenzaamheid neemt veel gevolgen met zich mee zowel individueel als maatschappelijk.  Maar wat
houdt eenzaamheid onder de Rotterdame jongeren tussen 18 en 25 jaar in en hoe signaleer je dit?

Door deze hoofdvraag aan de hand van deelvragen te beantwoorden, hopen wij onze kennis en
inzicht over eenzaamheid onder Rotterdamse jongeren te vergroten en een basis te leggen voor de
aanpak van eenzaamheid onder de Rotterdamse jongeren. Individueel draagt het project bij, aan onze
individuele vorming tot hulpverlener.

Planmatig en samenwerkingsgericht met ons projectgroepje en hulp van buitenaf, hebben we een
praktijkstudie en literatuurstudie uitgevoerd om zo antwoord te krijgen op onze deelvragen.

De literatuurstudie is door een aantal van ons uitgevoerd door zoekmethodes in databanken te
gebruiken om zo nuttige bronnen te vinden die we kunnen gebruiken om de deelvragen te
beantwoorden. We hebben gebruik gemaakt van verschillende databanken en verschillende bronnen,
waaronder wetenschappelijke onderzoeken.

De praktijkstudie is door ons allemaal uitgevoerd. We hebben een aantal interviewvragen gemaakt
met hulp van onze docent en medestudenten. Dit interview heeft ieder groepslid 2 keer afgenomen
bij verschillende participanten. Ieder lid heeft zijn/haar interview getranscribeerd, waarna 2
groepsleden de interviews hebben geanalyseerd door op verschillende manieren te coderen. Hierna
is dit tot een codeboom gekomen (zie bijlage 4).

In groepsverband hebben we de praktijkstudie en literatuurstudie geëvalueerd en antwoord gegeven
op de deelvragen, om zo een duidelijke conclusie te vinden op onze hoofdvraag.
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Voorwoord

In dit onderzoeksverslag  gaat u lezen over eenzaamheid onder jongeren. Het onderzoek voor dit
project, naar eenzaamheid onder jongeren, is uitgevoerd binnen regio Rotterdan. Onze doelgroep
was jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Het project is geschreven in opdracht van Hogeschool
Rotterdam en Coalitie Erbij Rotterdam.

Wij zijn zes verpleegkunde studenten, die studeren aan Hogeschool Rotterdam. Het onderwerp van
het verslag is gekomen vanuit de opdrachtgever. Aan de hand van praktijkonderzoek en een
literatuurstudie hebben wij de hoofdvraag en deelvragen kunnen beantwoorden.

Tijdens het maken van dit project hebben wij veel hulp gekregen van onze docente Susan Hupkens en
de opdrachtgever Andy Manikus. We konden altijd bij hen terecht als we tegen vragen of
onduidelijkheden liepen. Hiervoor willen wij ze bedanken!

Ook willen we onze medestudenten bedanken. Zij hebben ons nuttige feedback gegeven en ook bij
hen konden we terecht voor onduidelijkheden en vragen. Ook het delen en discussiëren over
informatie heeft ons verder geholpen in ons project. Tevens willen we tot slot de participanten die
deel hebben genomen aan ons onderzoek bedanken.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

12 December 2021
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Inleiding

Het  Urban Health Project is gericht op eenzaamheid onder jongeren in de regio Rotterdam. Onze
doelgroep is jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Het is staat in het teken van projectmatig
samenwerken en kennisverbreding.

Het gevoel van eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring van gemis aan
bepaalde (kwalitatieve) sociale relaties, vaak onderverdeeld in emotionele en sociale
eenzaamheid (Heessels et al., 2015).  Coalitie Erbij Rotterdam (CER) maakt een verbinding tussen
professionals en organisaties die de sociale betrokkenheid onder de Rotterdamse samenleving wil
vergroten. Zo vraagt de CER sinds een aantal jaren aandacht voor
eenzaamheid (www.coalitieerbijrotterdam.nl). Zo vraagt de CER sinds een aantal jaren aandacht
voor  eenzaamheid (www.coalitieerbijrotterdam.nl). In dit project helpen we de CER om een beter
inzicht te zover eenzaamheid onder jongeren van 18 tot 25 jaar oud. Dit is belangrijk voor betere
interventies en preventie.  
                                                                      
In de regio Rotterdam-Rijnmond is in 2020 geconstateerd dat 51,8% van volwassenen ouder dan 18
jaar zich eenzaam voelen (Van der A & Hiemstra, 2021). Eenzaamheid en gezondheidsproblemen
gaan vaak samen. Gevolgen van eenzaamheid zijn: verhoogde kans op hartziekten en een beroerte.
Ook kan het leiden tot suïcide, depressie en hogere kans op overlijden (Savelkoul, van Tilburg &
Hakstege, 2018). Het is daarom belangrijk dat dit probleem wordt aangepakt.

 
Onze hoofdvraag is ‘Wat is eenzaamheid onder Rotterdamse jongeren tussen 18 en 25 jaar en hoe
signaleer je dit?’. Om onze hoofdvraag goed te beantwoorden wil de CER de volgende deelvragen
beantwoord hebben: 

● Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen
alleen zijn en eenzaam zijn? 

● Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid?
● Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid? 
● Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren? 

 
Het doel van dit project is het vergoten van kennis en inzicht over eenzaamheid onder Rotterdamse
jongeren. Door kennis vergroting kan er een basis gelegd worden voor de aanpak van eenzaamheid
onder jongeren uit Rotterdam. Dit kan nuttig zijn voor het CER. Tevens, zullen wij hier als
verpleegkunde studenten in de toekomst ook regelmatig mee in aanraking komen. Het draagt dus
ook bij aan onze individuele vorming tot hulpverlener.   
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Methode

Initiatiefase en oriëntatiefase

Tijdens de eerste lessen hebben wij ons georiënteerd op het onderwerp en de opdracht. We hadden
een SWOT-analyse en leerdoelen opgesteld.

Vervolgens hebben we met onze projectgroep overlegd wat voor eisen wij wilden stellen aan ons
project. Wij zijn gezamenlijk tot de volgende eisen gekomen;

● Als resultaat willen wij een duidelijk, concreet en interessant onderzoeksverslag hebben, die
voldoet aan wat er van ons verwacht wordt.

● Wekelijks werken we met elkaar aan het project. Met een taakverdeling en goede
communicatie komen we tot goede samenwerking.

● Open en eerlijkheid naar elkaar en met de betrokkene is belangrijk tijdens ons project om tot
de beste resultaten te komen.

● De planning en het plan van aanpak moet haalbaar zijn voor iedereen.
● We verwachten inzet en initiatief van en voor elkaar

We hadden aan de hand van onze eisen een aansluitend plan van aanpak geschreven. Door een
strakke planning en de taken te verdelen, werd duidelijk wat er van ons verwacht werd.

Ontwerpfase en definitiefase

Na het schrijven van het plan van aanpak is deze beoordeeld door onze docente en opdrachtgever.
We hadden feedback ontvangen en dit waar nodig aangepast in het verslag. Vervolgens hadden we
een GO gekregen om het onderzoek uit te voeren en het eindverslag te schrijven.

Voorbereidingsfase

Als onderzoeksdesign hadden we gebruik gemaakt van interviews. Met de interviews hoopten wij
een concreter beeld te krijgen over de eenzaamheid van de geïnterviewde en indirect ook te zien
hoe open jongeren over het onderwerp zijn en hoe makkelijk ze erover willen of kunnen praten met
een leeftijdsgenoot. 

Ieder groepslid heeft twee personen gekozen om te interviewen. De participant moest uit regio
Rotterdam komen en tussen de 18 en 25 jaar oud zijn. Ook hebben we rekening gehouden met het
feit dat de participanten verschillende achtergronden hebben. Dat ze bijvoorbeeld niet allemaal uit
dezelfde wijk kwamen of dezelfde leefsituatie hadden. Dit hebben we gedaan om met de grote van
ons onderzoek toch zoveel mogelijk variatie en informatie te verkrijgen, vanuit meerdere
perspectieven.

We hadden gebruik gemaakt van een vragenlijst die we samen met de andere UHP-groep en de
docent hadden samengesteld. We hadden de vragen zo gekozen en opgesteld dat we in het algemeen
maar toch ook zo concreet mogelijke informatie hadden gekregen van onze participanten. We hadden
ook rekening gehouden met het feit dat onze opdrachtgever ook iets aan de antwoorden/informatie
van de participanten moet hebben. Zodoende zijn we tot een interviewprotocol gekomen.

Rond de herfstvakantie en de twee lesweken erna hadden we afgesproken om de interviews af te
nemen en te transcriberen.  Er is tijdens de interviews rekening gehouden met de ethische aspecten
van de participanten. We hadden hierbij gebruik gemaakt van een Informend Consent Formulier.

6



Bij het kwalitatief onderzoek hadden we de interviews allemaal volledig uitgetypt. Daarna hadden we
de informatie geordend. De volgende stap was labelen, dit hebben we in 3 stappen gedaan: 

● Open coderen. 
● Axiaal coderen. 
● Selectief coderen. 

Wij hadden ervoor gekozen om twee leden van de groep de interviews te laten analyseren. De andere
vier leden hadden de literatuurstudie gedaan.

Nadat de interviews waren uitgetypt hadden we ieder zes interviews om te analyseren. We hadden
de stukken met elkaar gedeeld en meerdere meetings bijgewoond om elkaars werk te bekijken en
bekritiseren. Eerst hadden we open gecodeerd doormiddel van kleurtjes in de uitgetypte interviews.
Daarna hadden we aan de hand van de vragenlijst en deelvragen axiaal gecodeerd. Hierdoor konden
we selectief coderen naar wat we vaak tegenkwamen en wat op elkaar leek. Uiteindelijk hadden we
met die codes een codeboom gemaakt. Die moest vervolgens ook verwoord worden (zie bijlage 4
Codeboom).

We hadden samen afspraken gemaakt over de verdeling van de interviews. Ook hadden we online en
fysieke meetings, om samen te analyseren en dingen te bespreken. We hadden informatie op internet
gezocht, de PowerPoint van de docent gebruikt en ook als we vragen of hulp nodig hadden, zijn we
naar de docent gegaan.

Het tweede onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie. Vier groepsleden hadden
ieder een deelvraag beantwoord. We hadden dit fysiek met elkaar gedaan en ook veel zelfstandig. We
hadden aan de hand van een zoekstrategie een basis gelegd voor de literatuurstudie.

We hadden in verschillende databanken gezocht naar zo actueel mogelijke informatie die beschikbaar
is over eenzaamheid onder jongeren. We hadden de juiste bronnen gevonden met behulp van de
Booleaanse operatoren. We hadden zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijke
literatuur. De databanken die we voornamelijk hadden gebruikt zijn;

● Cihnal
● Medline complete
● Pubmed
● Springerlink

In de bijlage zal het zoekstrategieformulier te vinden zijn. Hier is meer informatie over de gebruikte
databanken en bronnen te vinden (bijlage 2).

Voorbereidingsfase

Na ons onderzoek hadden we de uitkomsten geëvalueerd en eventuele opmerkingen of feedback van
elkaar aangepast. Aan de hand van de uitkomsten hadden we antwoord gegeven op de deelvragen.
We hadden hierbij gelet op overeenkomsten en verschillen tussen het praktijk- en het
literatuuronderzoek.
Nazorgfase

Iedereen die een deelvraag had beantwoord heeft toen een korte conclusie geschreven over zijn of
haar deelvraag. Deze hadden we met elkaar doorgenomen en waar nodig aangepast.
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We hadden vervolgens het verslag verder afgemaakt. Denk hierbij aan de discussie, samenvatting en
de lay-out. We hadden dit fysiek met een aantal leden gedaan.
Later in de nazorgfase hadden we feedback ontvangen van een andere groep. Deze feedback hadden
we gebruikt en waar nodig nog dingen aangepast (zie bijlage 3).

Resultaten

1.1 Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen alleen zijn en

eenzaam zijn? 
1.1.1 Literatuuronderzoek

Het gevoel van eenzaamheid kan op elke leeftijd ontstaan. Bij leeftijden waarbij er grote
veranderingen ontstaan is de kans op eenzaamheid groot. Denk hierbij aan situaties als uit huis gaan,
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een studie kiezen, een nieuwe omgeving etc. Is de kans dat iemand zich eenzaam voelt groot
(Marcoen, 1998). Dit is vaak het geval bij jongeren. Eenzaamheid onder jongeren speelt al een
langere tijd. Het wordt vaak gezien als een fase van de puberteit wat na een tijdje van zelf overgaat.
Echter kunnen jongeren chronisch eenzaam zijn. Veel jongeren die eenzaam zijn krijgen te maken met
obstakels op werk, school en in hun vrije tijd. Dit heeft grote consequenties voor hun verdere
ontwikkeling in het leven (Van der Ploeg, 2018a).

Maar wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Het gevoel van eenzaamheid is voor
iedere persoon anders. Het is een subjectieve ervaring van gemis aan bepaalde (kwalitatieve) sociale
relaties, meestal onderverdeeld in emotionele en sociale eenzaamheid (Heessels et al., 2015). Bij
sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten zoals collega’s, vrienden en
kennissen (Fokkema & Tilburg, van, 2006). Jongeren die sociale eenzaamheid ervaren hebben geen
leeftijdsgenoten om bijvoorbeeld mee uit te gaan of om hun hart te luchten. Ze nemen geen deel uit
van buitenschoolse activiteiten zoals lid zijn van een sportvereniging of studentenvereniging.
Jongeren die sociaal eenzaam zijn hebben ook niemand om gesprekken mee te voeren (Marcoen,
1998). Bij emotionele eenzaamheid mist iemand een sterk, intieme band, dat is vaak een partner
(Fokkema & Tilburg, van, 2006). Jongeren die zich emotioneel eenzaam voelen beseffen zich dat ze er
niet bij horen, niemand om zich heen hebben of het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn.
Jongeren die zich sociaal eenzaam voelen hoeven zich niet per se emotioneel eenzaam te voelen
(Marcoen, 1998). Er is dus sprake van eenzaamheid als iemand behoefte heeft aan meer sociale
contacten, sociale eenzaamheid. Of als iemand een sterk intieme band mist, emotionele
eenzaamheid. Zoals wordt besproken is het gevoel van eenzaamheid per persoon verschillend dus
iedereen beschrijft het anders.

Mensen zoeken eenzaamheidsgevoelens niet op. Maar toch kiezen sommige mensen ervoor om
alleen te zijn. Is er dan een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn? Ja, er is degelijk wel een
verschil. Zoals al eerder vermeld, is eenzaamheid een subjectieve ervaring van gemis aan bepaalde
(kwalitatieve) sociale relaties, onderverdeeld in emotionele en sociale eenzaamheid. Eenzaamheid
gaat dus gepaard met negatieve gevoelens (Heessels et al., 2015). Mensen die er zelf voor kiezen om
alleen te zijn zoeken meestal een plek op waar ze niet met andere mensen hoeven te praten. Plekken
zoals hun eigen kamer of in een park waar ze even op zichzelf kunnen zijn. Het alleen zijn gaat niet
samen met negatieve gevoelens, wat wel zo is bij eenzaamheid. Je kan dit dus ook een positieve vorm
van eenzaamheid noemen (Marcoen, 1998). Het verschil tussen je eenzaam voelen en alleen zijn is
dus dat je het alleen zijn zelf kan bepalen en hier geen negatieve gevoelens bij komen kijken. Bij
eenzaamheid spelen die negatieve gevoelens wel een rol en kies je er niet zelf voor.

1.1.2 Praktijkonderzoek

Voor ons onderzoek hebben wij 12 mensen geïnterviewd. We vroegen aan de geïnterviewde wat
de betekenis van eenzaamheid en alleen zijn is. In tabel 1 zie je wat de antwoorden waren van de
geïnterviewde.

Eenzaam (betekenis) Alleen (betekenis)
Niet gehoord voelen Alleen zijn als enige persoon die thuis is
Niet weten wat te doen (radeloos zijn) Ergens zonder mensen zijn
Geen hulp (durven te) vragen Geen mensen om je heen
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Gevoel hebben dat er niemand is (die je
begrijpt)

Alleen in je hoofd zijn

(Tabel 1)

In tabel 1 kan je zien dat de geïnterviewde eenzaam definieerden als een gevoel wat gepaard gaat
met negatieve gevoelens. En dat bij alleen zijn geen andere mensen om je heen zijn.

Uit onze interviews hebben we twee mooie antwoorden van de participanten. Ze leggen hier uit
wat het verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn.

“Alleen is meer van op een bepaald moment dat je je dan alleen voelt, dat je niemand hebt. Maar
eenzaam zegt dat je echt niemand hebt. Kijk ik heb nu wel mensen waarmee ik kan praten maar je
hebt ook van die momenten van ja als ik met hen ga praten wat heb ik er dan aan. En dan voel je je
eenzaam. Dan voel je gewoon zo alleen dat je denkt van wat, waarom ben ik zo. Weet je. Waarom
maak ik dit mee en dan ga je heel diep nadenken en kom je tot gedachtes die je niet wilt hebben.”
(Participant 11, vrouw, 19 jaar)

‘’Eenzaam zijn maakt je verdrietig en alleen zijn kan je zelf kiezen/bepalen.’’ (Participant 3, vrouw,
19 jaar)

Uit deze twee antwoorden blijkt dat alleen zijn op een bepaald moment is. Het is iets wat je zelf
kiest of kan bepalen. En dat bij je eenzaam voelen, je het gevoel kan hebben geen intieme banden
te kunnen ervaren om bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken mee te voeren. Het gevoel van
eenzaam zijn kan je ook verdrietig maken en gaat dus gepaard met negatieve gevoelens.

Ook hebben we gevraagd aan onze participanten of ze zich wel is eenzaam hebben gevoeld. Twee
daarvan zeiden wel is gevoelens van eenzaamheid te hebben ervaren. Hieronder de twee
antwoorden:

‘’Het begint meestal na ruzies die ik met hun krijg. En ze accepteren mijn relatie niet. Ze verzetten
zich meestal tegen mij, tonen geen begrip, worden niet blij met mijn blijdschap. Ze gedragen zich
gemeen tegenover mij en tonen geen respect tegenover mij. Hierdoor voel ik me thuis eenzamer.’’
(Participant 3, vrouw, 19 jaar)

“Toen ik ging backpacken in Nieuw-Zeeland, hiervoor was ik in China. En dan kom je aan in zo’n
groot land en toen ging ik even een rondje lopen. Op zo’n moment heb je niemand om je heen die
je kent of waar je op terug kan vallen. Uhm en je loopt ook in een vreemde omgeving. Toen heb ik
me wel eenzaam gevoeld ja.’’ (Participant 1, man, 20 jaar)

Ze beschrijven allebei wanneer ze zich eenzaam voelde, het zijn verschillende antwoorden. Wat
uiteraard kan want voor ieder persoon is het gevoel van eenzaamheid anders. Hierboven wordt
beschreven dat iemand zich eenzaam voelt als degene niet wordt begrepen door zijn of haar
ouders en geen persoonlijke gesprekken kan voeren met hen. Dit kan dus eenzaamheid opwekken
voor een jongeren. Voor de ander geldt dat die zich eenzaam voelt doordat de participant op een
nieuwe plek is en een nieuwe omgeving en dus geen mensen heeft om op terug te vallen. Het
gevoel van eenzaamheid is dus voor iedereen anders en word voor iedereen anders getriggerd.
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1.2 Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid?

1.2.1 Literatuuronderzoek
Eenzaamheid is een emotionele reactie, wat optreedt wanneer er een sleuf is tussen de
basisbehoefte om contact te maken met anderen en de daadwerkelijke verbinding met anderen.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen sociale- en emotionele eenzaamheid. Zoals werd
besproken is iemand sociaal eenzaam als hij/ zij behoefte heeft aan meer sociale contacten. En bij
emotionele eenzaamheid mist iemand een sterk, intieme band (Fokkema & Tilburg,van, 2006).

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de jeugdigen zich erg tot matig eenzaam voelen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 5 trajecten:

• Chronische eenzaamheid wat lijdt tot problematische ontwikkeling (3%);
• Langzaam afnemende eenzaamheid (6%);
• Toenemende eenzaamheid (17%);
• Sterk afnemende eenzaamheid (8%);
• Niet tot matig eenzaam (65%).

De resultaten van dit onderzoek duiden aan dat de jeugdigen van het eerste en tweede traject zich
in een problematische eenzaamheidstoestand bevinden. Ook jeugdigen van het derde traject
kunnen een problematische eenzaamheid doorbrengen (Van der Ploeg, 2018b).

De meeste eenzame jongeren zijn bescheiden, verlegen en komen niet voor zichzelf op. Dit komt
voornamelijk met de oorzaak dat ze geen sociale- en emotionele vaardigheden beheersen.
Hierdoor weten ze niet hoe ze moeten handelen in verschillende situaties. Ze voelen zich vaak niet
op hen gemak en zijn nerveus. Ook komt zelfmoord vaak voor bij eenzame jongeren. Sommige
eenzame jongeren tonen in plaats van bescheiden en verlegen gedrag, juist het tegenovergestelde:
agressief en asociaal gedrag (Van der Ploeg, 2019).

Individuen die in een eenzame toestand opgroeien, beginnen te twijfelen aan zichzelf en vormen
een negatief zelfbeeld. Hierdoor worden de meeste eenzame jongeren gevoeliger voor seintjes die
kunnen duiden dat ze niet normaal zijn. Eenzame jongeren lopen uiteindelijk tegen de
onderstaande problemen aan:

● Cognitief niveau, zoals onoplettendheid (slechte concentratie), laag zelfbeeld en
wantrouwen;

● Emotioneel niveau, zoals depressie, angst, onvermogen van emotieregulering en
verminderd empathisch vermogen;

● Gedrag niveau, zoals agressie, bescheiden- en verlegenheid;
● Fysiek niveau, zoals slaapritmestoornissen, hoofd- en buikpijn (Van der Ploeg, 2019).
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1.2.2 Praktijkonderzoek

Uit ons onderzoek bleek dat 50% van de participanten vind dat eenzaamheid alleen een probleem
is voor het individu zelf. Wel bleek dat ze zich allemaal kunnen voorstellen dat wanneer iemand
eenzaam is, dit ook een probleem kan zijn voor de naasten. Onze participanten definiëren
problematische eenzaamheid als volgt:

“Het kan een probleem zijn, omdat je dan psychisch niet in orde bent. En hierdoor kan je alles
verkeerd opvatten, waardoor je je eenzamer gaat voelen. Ook tot zelfmoord kan het lijden”.
(Participant 4, vrouw, 24 jaar)

”Ja als het iemand zijn gezondheid aantast toch, mentaal of fysiek dan is het al problematisch.
“(Participant 12, man, 20 jaar)

“Je voelt je mentaal niet goed”. (Participant 3, vrouw, 19 jaar)

“Als iemand er moeite mee heeft om zich uhm. Uhm te integreren in de maatschappij. Dus als je
ziet dat de persoon zijn plaats in de maatschappij en de plek in zijn omgeving steeds groter wordt.”
(Participant 1, man, 20 jaar)
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1.3 Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid? 

1.3.1 Literatuuronderzoek

Het opgroeien van een kind in een probleemgezin kan leiden tot eenzaamheid (Van der Ploeg,
2019). Denk hierbij aan incest, kindermishandeling of verwaarlozing. Ook in gezinnen waar over
beschermd gedrag wordt vertoond kan eenzaamheid ervaren worden. De situatie op school speelt
ook een rol voor een jongeren. Leerlingen die bijvoorbeeld regelmatig worden afgewezen of
gepest, kunnen gemakkelijk geïsoleerd raken. Ook stress- en verlieservaringen kunnen leiden tot
gevoelens van eenzaamheid.

Ook de aanleg kan een rol spelen op eenzaamheid (Van der Ploeg, 2019). Sommige jongeren zullen
bijvoorbeeld angstig of schuw reageren op nieuwe situaties. Dit kan ervoor zorgen dat de jongeren
de aansluiting op leeftijdsgenoten missen eenzaamheid.
Uit verschillende studies blijkt dan ook dat eenzaamheid voor 40% verklaard wordt vanuit de
genen. De neurotransmitters in het brein van jeugdigen lijken hier een rol in te spelen (Van der
Ploeg, 2019).

Tevens zijn er risicogroepen voor eenzaamheid. Jongeren met autisme en ADHD lijken eerder
eenzaam te worden dan jongeren zonder zo’n soort diagnose (Van der Ploeg, 2019).
Tot slot hebben ook maatschappelijke ontwikkelingen invloed op gevoelens van eenzaamheid.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemende gebruik van internet.

In onderzoek van Child en Lawton (2017) blijkt ook dat netwerkkenmerken een rol spelen bij de
eenzaamheid. Met name naaste verwanten, sociaal participatiegedrag en relatiestatus kunnen het
gevoel van eenzaamheid beïnvloeden. Ook blijkt dat bijvoorbeeld het hebben van voldoende
mensen om mee af te spreken belangrijker is dan het hebben van genoeg mensen die je in
vertrouwen kan nemen ten opzichte van eenzaamheid.

Uit recent onderzoek (Burns et al., 2020) is gebleken dat het slaapritme van jongeren op
schooldagen en de bewegingsaanbevelingen invloed hebben op het gevoel van eenzaamheid.
Minimaal 8 uur slaap per schoolnacht zou betrekking hebben op een lagere kans op het ervaren
van eenzaamheid.

Uit onderzoek van Turhan Gürbüz et al. (2021) blijkt dat jongeren met een alcohol of middelen
verslaving meer kansen hebben op gevoelens van eenzaamheid.

Uit recent onderzoek blijkt, dat de actuele COVID-19 pandemie COVID-19 en de beperkende
maatregelen die hieruit volgen een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van de
jongeren (Labrague et al., 2021). Dit zie je vooral terug bij kwetsbare personen.

1.3.2 Praktijkonderzoek

Uit ons eigen onderzoek kwam naar voren dat de omgeving en sociale relaties een invloed hebben
op gevoelens van eenzaamheid. Het hebben van iets vertrouwds of een persoonlijke relatie speelt
hierin een grote rol.

“Wat ik net zeg. Een vreemde omgeving. Niets of niemand om op terug te vallen.” (Participant 1,
man, 20 jaar)

“Uhm. Ik denk hoeveel mensen je om je heen hebt. Ook de band met je ouders, in mijn geval. Of
de band met je familie. Gewoon mensen waar je altijd op terug kan vallen. Dingen die je doet, je
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sociale… Of je ook sport, of je werkt, daar zie je natuurlijk ook mensen. Dat denk ik vooral, ik denk
ook vooral gewoon je contacten.” (Participant 2, vrouw, 18 jaar)

Ook spraken de participanten van de COVID-19 pandemie als beïnvloedende factor voor
toenemende eenzaamheid onder jongeren. Omdat er minder afleiding is en je als jongeren minder
sociaal actief bent, spelen eenzame gevoelens sneller op.

‘’ Ik denk een hele grote invloed eigenlijk wel onder Iedereen. Ik denk onder studenten die op
kamers zaten en nergens naar toe konden en als ze alleen waren dat ze weinig sociaals meer
konden doen. Ik denk dat dat wel een hele goed grote invloed heeft gehad op eenzaamheid.’’
(Participant 5, vrouw3, 18 jaar)

“Ja dat denk ik wel omdat je vaak bijvoorbeeld als je in quarantaine moet ja dan ben je alleen maar
daar heb je natuurlijk ook niet voor gekozen. Dus dan kan je echt bewust Niemand zien en Ik denk
dat je dan wel een eenzaam gevoel kan krijgen.“ (Participant 6, vrouw, 19 jaar)

“Ja want ik zag mijn klasgenoten niet meer, ik zag mijn vrienden niet meer en dan heb je geen
escape van wat je hebt. Dus je bent al in een thuissituatie maar dan zit je de hele tijd in die
thuissituatie. Je komt er niet meer uit. School is gewoon school en werk zijn gewoon twee dingen
waarbij je dan naar buiten kon gaan. Ik had het geluk met corona dat ik stageliep en werkte dus
dat ik toch nog buiten kwam en dat ik andere mensen om me heen had dan alleen mijn
thuissituatie. En dan ga je gewoon niet te veel aan die dingen denken dan heb je mensen om je
heen waardoor je stil blijft. “ (Participant 11, vrouw, 19 jaar)
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Achtergrond variabelen Aantal
Gender

Man 3

Vrouw 9

Leeftijd
18 4

19 3

20 4

21 1

Thuissituatie
Thuis 11

Kamers 1

Sociale contacten
Vriend/ vriendin (relatie) 3

Vrienden/ vriendinnen 12

Sport 2

Collega’s 5

Dorp 1

Op school 4

Familie 7

Zijn er mensen waarbij je terecht kan
Ja 12

Dagelijkse activiteiten
Studeren/ school 9

Stage 1

Werken 10

Shoppen 1

Afspreken met familie/ vrienden/
vriendinnen

6

Koken 1

Sporten 3

Feestjes 1

(Tabel 2  achtergrond variabelen.)
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1.4 Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren? 

1.4.1 Literatuuronderzoek

Eenzaamheid kan ontstaan wanneer een individu gevoelens van sociale isolatie ervaart . Iemand die
zich eenzaam voelt of een eenzame ervaring heeft meegemaakt is dus minder aanwezig, minder
actief, stiller en is dus minder sociaal aanwezig.  (D'agostino et al., 2018)

De pandemie Covid-19 heeft veel gevolgen met zich meegebracht ten opzichte van de algemene,
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is een algemene vermindering van het mentale en fysieke
welzijn als gevolg van de maatregelen. Wereldwijd werden constant hoge niveaus van stress, angst,
depressie en slechte slaap waargenomen. Meer dan 70% van de respondenten had meer dan matige
stressniveaus, waarbij 59% voldeed voor klinische angst en 39% matige depressieve symptomen
rapporteerde. Dit blijkt doordat mensen nergens meer zin in hebben, somber waren of
schuldgevoelens ervaren. Deze kwetsbare mensen hebben meer ondersteuning nodig (Luchetti et al.,
2020).

Volgens een onderzoek van MC Intyre et al. (2021) bleek dat de jongvolwassenen die op zichzelf
wonen meer eenzaamheid ervaarden door de gevolgen van de lockdown. Deze jongvolwassenen
merkten dat ze nergens zin meer in hadden en dat wat ze wilden niet mogelijk was vanwege de
maatregelen.

1.4.2 Praktijkonderzoek

Uit de genomen interviews zijn er bepaalde onderwerpen naar voren gekomen. Symptomen voor
eenzaamheid zijn onder andere mensen die alleen zijn en/of geen andere mensen om zich heen

hebben. Ook is het van toepassing als iemand moeilijk met mensen kan praten en als er sprake is
veranderingen in het gedrag. Echter is dit moeilijk vast te stellen, doordat je pas kunt merken of
iemand een verandering in gedrag vertoont als je weet hoe iemand zich normaal gesproken gedraagt.

“Misschien als iemand zich heel erg afsluit. Ja ik vind dat bij mensen die je niet heel goed kent... Is dat
wel lastig. Maar dat merk je misschien wel aan hoe ze doen. Maar je kan nooit echt zo… Ja je kan
misschien dat als je iemand in de appie ziet dat je denkt van; oh. Of als iemand heel stil is en nergens
meer komt. Dat misschien. Maar anders is het denk ik wel heel lastig om te zien of iemand eenzaam
is.” (Participant 2, vrouw, 18 jaar)

Aan de hand van de antwoorden van onze participanten zijn er bepaalde gedachtes die bij
eenzaamheid naar voren komen. Deze gedachten brengen gevolgen met zich mee die gesignaleerd
kunnen worden.

Het zou beginnen met het niet weten wat iemand over je denkt of zal denken wanneer je erover zal
praten. Dit kun je merken als iemand tijdens een gesprek wegvalt of heel erg twijfelt tijdens het
praten. Hier komt ook angst bij kijken en iemand kan zich radeloos voelen.

Wat volgens de participanten zou helpen, is erover kunnen praten. Dit kan ervoor zorgen dat iemand
zich op zijn gemak voelt en zich meer durft te uiten en te praten over eenzaamheid. Dit zorgt ervoor
dat iemand zich namelijk gehoord voelt en het gevoel van een uitlaatklep heeft.
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Discussie

Discussie van de methode

Veel van onze participanten woonde nog thuis, dit heeft waarschijnlijk invloed gehad op de
uitkomsten van ons praktijkonderzoek. Ook waren er veel meer vrouwen dan mannen, dit heeft
misschien ook invloed gehad op de uitkomsten. De achtergrond variabelen (tabel 2) leken vrij veel op
elkaar. Er verschilde weinig. Er had daarom misschien meer diversiteit moeten zijn om een zo breed
mogelijk beeld te vormen van de eenzaamheid onder jongeren.

Weinig van onze participanten hebben zich weleens eenzaam gevoeld. Van tevoren kan je hier
natuurlijk moeilijk een inschatting van maken. Dit beïnvloedt echter wel de uitkomsten van het
praktijkonderzoek. We hebben namelijk weinig directe informatie over eenzaamheid onder jongeren
die dit gevoel wel is heeft gehad. Dit zal het onderzoek kunnen beïnvloeden in kwaliteit en relevantie.

Verder blijkt uit ons onderzoek dat onze participanten die zich eenzaam of alleen voelen bijna
hetzelfde gedrag vertonen. Dus bij zowel eenzaamheid als alleen voelen vertonen ze hetzelfde gedrag
zoals bijvoorbeeld huilen, slapen of afleiding zoeken.

Aan het begin van het project hebben we een aantal eisen opgesteld. De eisen hebben we met elkaar
geëvalueerd. Zie tabel 3.

Eis Evaluatie
● Als resultaat willen wij een duidelijk,

concreet en interessant
onderzoeksverslag hebben, die voldoet
aan wat er van ons verwacht wordt.

Deze eis is goed gelukt. We hebben als
eindresultaat een concreet en interessant
verslag geschreven. Er is goed voldaan aan de
criteria. We zijn de rubric stap voor stap
langsgegaan en hebben zo elk punt behandeld.

● Wekelijks werken we met elkaar aan
het project. Met een taakverdeling en
goede communicatie komen we tot
goede samenwerking.

Deze eis is deels gelukt. Er is zeker wekelijks
aan het project gewerkt. De samenwerking
was in principe oké. Wel was er een duidelijk
verschil tussen de groepsleden die initiatief
namen en de groepsleden die het van andere
af laten komen.

● Open en eerlijkheid naar elkaar en met
de betrokkene is belangrijk tijdens ons
project om tot de beste resultaten te
komen.

Op het moment dat we ergens niet uitkwamen
of iets niet begrepen zijn we hier open en
eerlijk naar elkaar over geweest. We hebben
elkaar vervolgens geholpen waar dit nodig
was.

● De planning en het plan van aanpak
moet haalbaar zijn voor iedereen.

We hebben lang de tijd gehad voor het
onderzoek. De planning was haalbaar. Door
een haalbaar plan van aanpak was het
duidelijk wat we moesten doen en wat er
moest gebeuren. Dit maakte het makkelijk om
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te weten waar we aan toe waren en wanneer
we wat af moesten hebben.

● We verwachtte inzet en initiatief van
en voor elkaar

Qua inzet en initiatief was de ene nuttiger dan
de ander. Sommige leden waren meer
betrokken bij het verslag dan anderen. Nu heb
je dit altijd wel binnen een groepsopdracht.
Echter hadden we misschien meer een
wederzijdse inzet verwacht.

(Tabel 3)

Achteraf hadden we beter eerst de literatuurstudie af kunnen ronden voordat we begonnen aan de
interviews. Nu dachten we dat het juist een mooie kans was om met een open blik de interviews in te
gaan. Achteraf denken we dat het ons misschien had geholpen met het opstellen van de
interviewvragen zodat we in het verslag onze literatuurstudie en praktijkstudie meer met elkaar
konden vergelijken.

Discussie van de resultaten

Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen alleen zijn en
eenzaam zijn? 
In dit gedeelte van ons onderzoek waren er overeenkomsten, zo kwam er uit de literatuurstudie en de
interviews naar voren dat eenzaamheid geen keus is en er meerdere factoren bij zouden kunnen
spelen. Ook kwam er naar voren dat alleen zijn een keuze is die je zelf maakt. Uit de definities van
onze participanten blijkt dat het te maken heeft met emoties, omgeving, sociale contacten en dat
iedereen er een andere definitie voor zou kunnen geven. Het hangt per persoon af wat zij eraan
definiëren. Dit blijkt ook uit de literatuurstudie.

Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid?
Er zijn weinig overeenkomende aspecten uit onze literatuurstudie en praktijkstudie gekomen in deze
deelvraag.

Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid onder jongeren? 
In deze deelvraag kwam veel van de informatie uit de literatuurstudie en de praktijkstudie overeen.
Zo kwam er uit de praktijkstudie naar voren dat sociale contacten, de omgeving en de COVID-19
pandemie factoren zijn voor eenzaamheid. Dit kwam ook uit onze literatuurstudie.

Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren? 
Bij deze deelvraag kwamen de literatuur- en praktijkstudie overeen met elkaar. Bij beide studies kan
eenzaamheid gesignaleerd worden bij verandering in het gedrag. Beide studies resulteerden ook in
minder communicatie, wat leidt tot afwezigheid.

Betekenis onderzoekresultaat voor de praktijk en de opdrachtgever

De betekenis van ons onderzoeksresultaat voor de praktijk en de opdrachtgever is lastig in te
schatten. Onze literatuurstudie bevat nuttige informatie voor de opdrachtgever en vanuit de
praktijkstudie heeft de opdrachtgever ook een beetje een beeld hoe deze doelgroep er zelf over
denkt. Echter zijn de gegevens uit onze praktijkstudie niet relevant voor een goed beeld over
eenzaamheid onder jongeren in regio Rotterdam. Hiervoor hadden wij veel meer participanten
moeten interviewen maar dat werd voor deze opdracht teveel werk.

18



Conclusie

Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen alleen zijn en
eenzaam zijn? 
Uit ons onderzoek is gebleken dat het gevoel van eenzaamheid voor ieder persoon anders is.
Mensen die eenzaam zijn missen bepaalde sociale relaties. Dit kan je onderverdelen in sociale en
emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid heb je meer behoefte een sociale contacten en
bij emotionele eenzaamheid mis je een sterk, intieme band met iemand.
Er is ook gebleken dat er weldegelijk een verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Alleen zijn
kan je zelf bepalen en eenzaam zijn niet. Eenzaamheid gaat sneller gepaard met negatieve
gevoelens in tegenstelling tot alleen zijn. De literatuurstudie en praktijkstudie sluiten goed op
elkaar aan.

Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid?
Uit ons onderzoek bleek dat de helft van de participanten vinden dat eenzaamheid een probleem
kan zijn voor de individu zelf en de naasten ervan. Uit het literatuuronderzoek bleek dat de
individuen die eenzaamheid ervaren dit op verschillende vlakken kunnen uiten, wat effect kan
hebben op de buitenwereld. Er kan sprake zijn van bescheiden gedrag, agressief gedrag, verstoring
van emotieregulering etc.
Volgens de praktijkstudie is er sprake van problematische eenzaamheid als gezondheidsaantasting
zich uit, dit kan zowel mentaal als fysiek. Volgens de literatuurstudie kan problematische
eenzaamheid invloed hebben op de ontwikkeling van een individu en kan dit negatieve gevolgen
hebben op verschillende vlakken: cognitief-, emotioneel-, gedrag- en fysiek vlak.

Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid onder jongeren? 
Uit ons onderzoek is gebleken dat vooral de thuissituatie en de sociale contacten de grootste
invloed hebben op eenzaamheid onder jongeren. Deze bepalen namelijk snel of iemand zich
eenzaam voelt. Aanleg en maatschappelijke druk kan een rol spelen. En jongeren met een
verslaving of binnen een risicogroep, zullen ook sneller gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Omdat deze factoren de afgelopen 2 jaar versterkt zijn door de beperkende maatregelen van de
pandemie COVID-19, zie je in deze periode meer eenzaamheid onder de jongeren.

Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren? 
Uit ons onderzoek is gebleken dat eenzaamheid vooral gesignaleerd kan worden door
veranderingen in het gedrag. Jongeren die zich eenzaam voelen vertonen een zichtbare
verandering in het gedrag. Hierbij kan er gedacht worden aan iemand die moeite heeft met
mensen om zich heen. Echter is het nadeel van deze constatering dat er pas gedragsverandering
kan worden waargenomen als het gedrag van de persoon over het algemeen bekend is.

Verder vertelden onze respondenten dat iemand eenzaam is wanneer hij of zij niemand om zich
heen heeft.

Ook zouden er bepaalde gedachtes opkomen bij deze eenzaamheid. Het zou beginnen met het niet
weten wat er in iemand omgaat en de bijbehorend angst om erover te praten met een ander
persoon. Hierdoor raakt iemand radeloos en zal hij of zij het gevoel hebben er alleen voor te staan.

19



Aanbevelingen

Het is moeilijk om te schrijven over oplossingen tegen eenzaamheid onder Rotterdamse jongeren. Er
zijn al veel onderzoeken gedaan, hier zijn ook veel oplossingen uit gekomen. Toch is het een probleem
wat blijft bestaan en wat toe neemt in de huidige pandemie. Uit ons onderzoek is gebleken dat de
huidige pandemie heel veel invloed heeft op de toegenomen hoeveelheid eenzaamheid. Het is nog
niet te vertellen welke gevolgen dit gaat hebben op eenzaamheid en hoe lang deze gevoelens aan
zullen houden.

Uit ons onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen.

● Eenzaamheid is een persoonlijk begrip. Iedereen ervaart het anders. Om een richtlijn te
krijgen moet er een algemene definitie komen over eenzaamheid.

● Er moet meer oog zijn voor de thuissituatie en de sociale contacten van jongeren. Dit kan
door op je mede mens te letten.

● Maatschappelijk moet er meer oog komen voor eenzaamheid. Het moet meer besproken
worden. Dit kan door het op school als onderwerp te behandelen. Wat is eenzaamheid, hoe
signaleer je dit bij iemand en wat kan je ertegen doen, zijn hierin belangrijke vraagstukken. Er
moet een bepaalde basis komen die als algemene kennis aan jongeren moet worden geleerd.

● Er moet een ander beleid komen vanuit de GGZ, iets wat de wachttijden minder lang maakt.
Zodat mensen die psychische hulp moeten krijgen en de stap durven nemen om deze hulp te
zoeken niet meer zo lang hoeven te wachten.

● Onder de verpleegkundige die nu al werkzaam zijn in ons werkveld moet er meer kennis
komen over eenzaamheid. Bijvoorbeeld over hoe je dit kan signaleren etc. Zo kan het
vroegtijdig gesignaleerd worden en kan het wellicht nog beperkt worden.

● Als verpleegkundige in opleiding kunnen de CanMeds-rollen hierbij gecombineerd worden.
De multidisciplinaire aanpak. Het weten met wie je kan samenwerken en communiceren als
je te maken krijgt met een zorgvrager die eenzaamheid ervaart. Met in het achterhoofd, als
reflectieve EBP-professional te werk gaan.

● Het taboe moet eraf, er moet meer aandacht komen op bijvoorbeeld sociale media en
televisie.
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21

Chapter
2017-2021
Dutch

40 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-36
8-1953-4_2#citeas

(“Volksgezondh
eid AND
regionaal AND
per GGD AND
18-25 jaar”)

Google 41.900 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal#nod
e-eenzaamheid-ggd-regio

(“Volksgezondh
eid AND
eenzaamheid
AND cijfers”)

Google 20-09-20
21

65.000 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/
eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#n
ode-risicofactoren-van-eenzaamheid
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https://www.researchgate.net/profile/Theo-Van-Tilburg/publication/227944453_Aanpak_van_eenzaamheid_Helpt_het_Een_vergelijkend_effect-_en_procesevaluatieonderzoek_naar_interventies_ter_voorkoming_en_vermindering_van_eenzaamheid_onder_ouderen_Addressing_loneliness_Does_it_work_/links/00b7d51dbd29d5561d000000/Aanpak-van-eenzaamheid-Helpt-het-Een-vergelijkend-effect-en-procesevaluatieonderzoek-naar-interventies-ter-voorkoming-en-vermindering-van-eenzaamheid-onder-ouderen-Addressing-loneliness-Does-it-work.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_2#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_2#citeas
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal#node-eenzaamheid-ggd-regio
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal#node-eenzaamheid-ggd-regio
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal#node-eenzaamheid-ggd-regio
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid


Bijlage 3 Feedback peergroep
 
Ontvangen feedback

Voorwoord: 
• Duidelijk wat je kan lezen in het verslag 
• Duidelijk waarom je de opdracht uitgevoerd hebt! 
• Uitgelegd wie jullie zijn 
• Dankbetuiging is geschreven 
 
Inleiding:  
• Duidelijke inleiding gegeven over het onderwerp en waarom we hier aandacht

aan moeten besteden. 
• Hoofdvraag en deelvragen zijn benoemd 
• Uitgelegd waar dit onderzoek aan gaat bijdragen 
• Je zegt dat eenzaamheid een grote rol speelt, maar hoe grote rol is dat? Wat zijn

de Cijfers 
 
Methode:  

● Het hele stuk even goed doorlezen voor grammaticale fouten (we/wij,
ze/zij, erna/daarna etc.) 
● Eerste stukje, laatste zin is een beetje dubbel op. Open zijn en er
makkelijk over kunnen/willen praten komt op hetzelfde neer. 
● Laatste zin van het tweede stukje klopt grammaticaal niet helemaal en
'grote’ moet grootte zijn 

 
Deelvraag 1: 

● Spatie na ''('' mag telkens weg. 
● Ik mis een beetje een samenvattend zinnetje met korte maar concrete

antwoorden op de deelvraag die jullie hier beantwoorden. Dus: ''er is dus
sprake van eenzaamheid wanneer...'' en: ''het verschil tussen
eenzaamheid en alleen zijn is dus...'' 

● Ik zou het praktijkonderdeel uitbreiden, misschien kan je bijvoorbeeld
aangeven welk percentage de verschillende woorden benoemde? 

 
Deelvraag 2: 

● Er wordt maar 1 verwijzing gebruikt in de een na laatste alinea dus meer
verwijzingen gebruiken. Waar komt de info van de rest van de tekst? 
● Er wordt niet echt een stuk beschreven met problematische
eenzaamheid, misschien meer hier op in gaan. 
● Jullie geven aan dat 50% wat mensen vinden over eenzaamheid maar wat
blijkt uit onderzoek wat nou nu echt in de maatschappij aan de hand is. 
● In het geheel mooi geschreven en goed leesmateriaal. 

 
Deelvraag 3:  

● Veel bronnen gebruikt voor optimale informatie 
● Er staan zo veel factoren in dat het minder overzichtelijk is wat nou precies
een factor is die mee speelt. Er staan soms tegenstrijdige punten waardoor het
lijkt alsof je door alles eenzaam kan worden. (Dit is vooral in de eerste alinea) 
● Alinea 3 lijkt een beetje dubbele en onnodige informatie in mijn ogen 
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● Alle alinea’s beginnen met ‘’uit onderzoek blijkt’’. Pas dit aan per alinea! 
● Goede antwoorden gegeven op de vraag met een passende uitleg  
● Niet op alle plekken staat de verwijzing naar een bron op de juiste
manier bijvoorbeeld in de laatste alinea, let hier op en probeer dit aan te passen 
● Er staat dat meerdere onderzoeken aantonen dat eenzaamheid voor
40% verklaart wordt door genen maar er is geen voorbeeld van zo een onderzoek
genoemd. Probeer aan het eind van deze zin een verwijzing te zetten naar de
bron of noem een voorbeeld 
● Probeer herhaling van informatie en bepaalde woorden te vermijden 
● Er is duidelijk antwoord gegeven op de vraag 
● Er zijn goeie en recente bronnen gebruikt 

 
Deelvraag 4: 

● Eerste zin van de deelvraag is een soort verwijzing die (zoals mevrouw dat tegen ons
heeft gezegd) niet nodig is. Ze heeft hem liever als "normale’ verwijzing.  

• Idem voor de verwijzing erna  
• Welke leeftijd bedoelen jullie met jongere/ oudere volwassene  
• Mooie zinsopbouw  
• In de laatste alinea heb je helemaal geen verwijzing. Waar komt deze info en

cijfers vandaan?  
• Jullie benoemen eerdere onderzoeken maar welke onderzoeken bedoelen jullie

hiermee? 
● Wat zijn de lichamelijke gevolgen? 
● Ook hier nog even goed doorleven op grammaticale fouten. 

 
Zoekstrategie: 

● Erg uitgebreid, maar overzichtelijk! 
 

Gebruikte feedback

We hebben de ontvangen feedback meegenomen in ons verslag. Zo hebben we bijvoorbeeld het
praktijk onderdeel uitgebreid. Ook hebben we meer verwijzingen in de tekst gezet voor een
overzichtelijk beeld. We hebben met elkaar gekeken naar alle ontvangen feedback en gekeken of we
iets aan konden passen of op een andere manier konden verwerken. Het was heel nuttig en prettig
om feedback te ontvangen van een groepje die net even iets anders naar het onderwerp en het
verslag kijkt. Met een frisse blik.
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Bijlage 4 De codeboom
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(Verschil ‘alleen’ en ‘eenzaam zijn’)

We hadden gevraagd naar de definitie van eenzaam en kregen verschillende antwoorden. Zo waren
de antwoorden: ‘verdrietig’,’ buitengesloten’. Iemand zei ook ‘duurt langer’ in de zin dat het over een
langere periode gaat, we hadden ‘radeloos’, niet wetende wat te doen en ‘niet gehoord voelen’

De definitie van alleen waren er meer overeenkomsten te vinden, dit waren:’ kan je voor kiezen’ ja
dat je gewoon de keuze neemt even alleen te zijn. ‘Niemand om je heen’ werd ook gezegd en ‘bewust
gevoel’ dat je het juist fijn vindt om alleen te zijn.

Uit het interview met participant 4:
‘’Waar zit voor u het verschil tussen je eenzaam of alleen voelen? 
‘’ Eenzaam zijn maakt je verdrietig en alleen zijn kan je zelf kiezen/bepalen.’’

Gevoel van eenzaamheid

Van de twaalf mensen die we hadden geïnterviewd gaven er 7 aan eenzaam te zijn of te zijn geweest.
En vijf van de twaalf had dat gevoel niet.

Problematische eenzaamheid

Wanneer

In ons onderzoek kwam naar voeren dat het problematisch werd gevonden als het je gezondheid zou
aantasten of je jezelf zou isoleren van de buiten wereld maar ook dat jij jezelf als last gaat zien.

Uit het interview met Participant 11:

”Wanneer is het problematisch?”

”Ja als het iemand zijn gezondheid aantast toch, mentaal of fysiek dan is het al problematisch. “
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Voor wie

Er werd aangegeven toen we vroegen voor wie het een probleem is dat het voor diegene die zich
eenzaam voelt een probleem is maar ook voor de naasten zoals vrienden en familie.

Factoren:

Situatie

Na de vraag of er sprake was van een gevoel van eenzaamheid en alleen zijn vroegen we ook in welke
situaties dat voorkwam. Hierbij kregen we ook verschillende antwoorden. In geval van eenzaamheid
kregen we dingen te horen zoals: ‘geen liefde van ouders’, ‘backpacken’, ‘verraden voelen’, ‘niemand
bij je is’ en ‘onbegrip van je situatie’.

In de situatie van alleen zijn kregen we weer andere antwoorden zoals: ‘niemand thuis,
“buitengesloten worden, ‘niet gehoord voelen’ en ‘corona’.

Uit het interview met participant 12

 ‘’Ik zag mijn vrienden niet meer en dan heb je geen escape van wat je hebt. Dus je bent al in een
thuissituatie maar dan zit je de hele tijd in die thuissituatie. Je komt er niet meer uit.’’

Eenzaamheid signaleren

Gedrag

Dit was een lastige vraag, de een kon er beter antwoord op geven als de ander. De een vond het
moeilijk of bijna niet te zien en de ander wel. Dit zou komen door gedrag wat herkent zou worden
zoals afsluiten, alleen zijn

Uit het  interview met participant 12

:“Ik denk wel zeker omdat ik het zelf heb meegemaakt ik het makkelijker herken bij een ander en
misschien ook makkelijker hulp biedt.”

Uit het interview met participant 2:
“Oké, dankjewel. En hoe denk je dan dat je eenzaamheid kan signaleren bij iemand?” 
“Misschien als iemand zich heel erg afsluit. Ja ik vind dat bij mensen die je niet heel goed kent.. is dat
wel lastig. Maar dat merk je misschien wel aan hoe ze doen. 

Bespreekbaar maken

We hebben ook gevraagd hoe eenzaamheid besproken zou kunnen worden of wat zou helpen om het
bespreekbaar te maken. Hieruit kwamen verschillende handige antwoorden zoals ‘professionele
hulp’, een aantal zeiden ook ‘sociale media’ denk hierbij aan instagram reclames of campagnes.
‘Voorlichtingen’ denk hierbij aan gastlessen op school. En een aantal zeiden ook ‘meer over praten’.

Uit het interview met participant 7

‘’Eehmm nou ik weet niet of dit voor iedereen weg is gelegd, maar misschien een groep ook op sociale
media omdat dat toch wel het platform is waar de meeste jongeren zitten bijvoorbeeld Instagram.
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Ehm en dat je gewoon een groep een account aanmaakt en dat je zo ook met andere kan spreken
bijvoorbeeld in de comments bijvoorbeeld stellingen en dan heel interactief bezig zijn met jongeren.’”
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Bijlage 5 Individuele groepsreflectie

Dhiraj Boedjarath 1016564

Aandachtspunten voor de reflectie

Inzet

● Inzet om te discussiëren
● Inzet om het werk methodisch aan te pakken
● Inzet om de taken uit te voeren
● Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden

Cijfer: 7/8

Motivatie: Ik ben niet bang mijn mening te geven of te helpen maar ik heb het gevoel dat ik te
kort doe qua inzet. Dat zou beter kunnen.

Managen van het project

● Werken volgens de projectmethodiek
● Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten
● Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten
● Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent

Cijfer: 7/8

Motivatie: We hebben een goede planning waar we goed aan kunnen houden. Ik vind dat wel
goed gaan. Ook als het niet helemaal loopt als beschreven is onze planning zo gemaakt dat we een
tegenslag kunnen incasseren. Ook vragen we iedere week feedback aan onze docent en ik vind dat
er goed wordt gewerkt samen om hetzelfde niveau te bereiken.

Interne communicatie/ samenwerking

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden
● Luisteren naar elkaar
● Motiverende houding van de projectgroep leden
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep

Cijfer: 7/8

Motivatie: Ik heb zeker vertrouwen in mijn groepje. Ik ben ook zeker blij om met hen te mogen
werken omdat ze lekker serieus zijn en ik merk dat dit wel personen zijn die je verder kunnen
helpen i.p.v. tegenwerken. Iedereen kan wat zeggen, we zijn open en eerlijk naar elkaar, wat ik wel
fijn vind. Iedereen is ook gemotiveerd en als we samen zijn geeft het me ook positieve energie om
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aan de slag te gaan. En als er iets gemeld moet worden dan gebeurt dat in onze app en soms
herinneren we elkaar ook van hoe de voortgang van iets is of dat we iets moeten doen.

Conflicthantering

● Ruimte geven voor verschillende meningen
● Bespreken van meningsverschillen
● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten

Cijfer:7/8

Motivatie: We hebben respect voor elkaar en als er iets kan dat ook besproken worden.
Ik merk niet echt dat er veel meningsverschillen zijn, we zitten met veel wel op een lijn. En als
iemand andere mening of idee heeft dan wordt dat gewoon gezegd en bespreken we samen hoe
en wat.

Interne werkafspraken

• Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden
• Werkafspraken nakomen
• Stimuleren van de groep tot besluitvorming
• Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten
• Gebruik maken van elkaars deskundigheid/ opleiding
• Gebruik maken van elkaars sterke kanten
• Bewaken van de afgesproken gedragsregels

Cijfer: 7/8

Motivatie: Alles is goed verdeeld mede door onze goede communicatie. We helpen elkaar waar
nodig en er wordt ook eerlijk en open over gesproken. Iedereen is op de juiste positie. En qua
gedrag gaat het ook goed, we kunnen het goed vinden met elkaar en mocht er toch iets gebeuren
dan zullen we dat bespreken met elkaar en zo nodig ook met onze begeleider maar dat is gelukkig
nog niet voorgekomen en hoe ik het zo bekijk gaat het ook niet nodig zijn.

Externe communicatie/ - samenwerking

● Afspraken met de opdrachtgever nakomen
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)

Cijfer: 7/8

Motivatie: Afspraken en alles komen we na, we hebben geen problemen met de opdrachtgever en
er is ook goed gecommuniceerd met de opdrachtgever over bepaalde wensen en daar hebben we
dan uiteindelijk ook aan voldaan. Verder hebben we niet heel vaak de voortgang besproken maar
dat gebeurt maar een paar keer, niet iedere week bij wijze van spreken dat zou wel vaker kunnen
eigenlijk van beide kanten. Maar het gaat wel goed daarin. Mochten we hem nodig hebben dan
weten we hem te bereiken en andersom ook.
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Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen: Een leerdoel van me is om op
tijd aan mijn werk te zitten en het op tijd afhebben. Soms gaat dat goed en soms iets minder. Ik
heb mijn ups en downs. Mijn groepje helpt me wel zonder dat ze het weten. Ze zijn gemotiveerd,
serieus en ze werken hard waardoor ik dat ook doe en er ook gemotiveerd door raak. Zij hebben
een positief effect op me. Als ik ze een tijdje niet zie merk ik ook wel dat de productiviteit wel wat
minder wordt.
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Hanna van der Have 1014723
 

Aandachtspunten voor de reflectie  
Inzet  

● Inzet om te discussiëren  
● Inzet om het werk methodisch aan te pakken  
● Inzet om de taken uit te voeren  
● Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden  

Cijfer: 5 

Motivatie: Tijdens het project gaat het tot nu toe redelijk goed. De ene persoon toont veel meer inzet dan de
ander. De een komt zelf met de vraag of hij/zij nog iets moet doen, waarbij de ander dit totaal niet heeft. Dit is
af en toe wel storend. Persoonlijk gaat het heel goed. Ik doe mijn best en vind het een leuk onderwerp.

Managen van het project  
● Werken volgens de projectmethodiek  
● Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten  
● Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten  
● Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent  

Cijfer: 6

Motivatie: Het behalen van de planning gaat heel goed. We hebben aan het begin van het jaar een duidelijke
planning gemaakt en ons hieraan gehouden. Het gaat dus tot nu toe harstikke goed. We kijken kritisch naar
hoe het project er aan toe gaat en waar nog aanpassingen moeten worden gedaan.
 
  
  
Interne communicatie / samenwerking  

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden  
● Luisteren naar elkaar  
● Motiverende houding van de projectgroep leden  
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep  

Cijfer: 8 

Motivatie: Ik heb eerlijk gezegd weinig vertrouwen in sommige mede groepsleden. Omdat sommige het niet
veel lijkt te interesseren. Als je ze iets vraagt, doen ze het wel maar ik vind dit persoonlijk niet altijd van
kwaliteit.  
  
Conflicthantering  

● Ruimte geven voor verschillende meningen  
● Bespreken van meningsverschillen  
● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten  

Cijfer: 7
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Motivatie: Binnen het groepje is er ruimte voor elkaars mening. Wel denk ik dat ik soms mijn zin te vaak wil
doorduwen. Ik kan me voorstellen dat dit soms vervelend is.

Interne werkafspraken  
● Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden  
● Werkafspraken nakomen  
● Stimuleren van de groep tot besluitvorming  
● Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten  
● Gebruik maken van elkaars deskundigheid / opleiding  
● Gebruik maken van elkaars sterke kanten  
● Bewaken van de afgesproken gedragsregels  

Cijfer: 8 

Motivatie: De taakverdeling gaat opzich prima. Iedereen voert zijn eigen taak uit. We maken gebruik
van elkaar kwaliteiten. De een is netter in bijvoorbeeld de lay-out, waarbij de ander weer goed is in
het goed formuleren van zinnen.  
Externe communicatie / - samenwerking  

● Afspraken met de opdrachtgever nakomen  
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever  
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever  
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)  

Cijfer:  8

Motivatie: We hebben nog niet veel contact gehad met de opdrachtgever. Wel zijn we onze afspraken
nagekomen. Ook informeren we de opdrachtgever eigenlijk nauwelijks.  
  
Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen:  
Het leerdoel is deels behaald. Ik heb me sterk ontwikkeld in communicatie met mensen. In het
werkgebied is dit wel meer haalbaar dan in het dagelijks leven. Op mijn werk lukt het heel goed om
mijn skills toe te passen in de praktijk. In het dagelijks leven blijf ik in sommige situaties heel erg
moeite hebben met het aanpassen en meedenken met een ander. Ik ben best standvastig en doe alles
dan het liefste zelf. Dit is dus iets waar ik echt aan moet blijven werken.
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Jill Stigt 0999264

Inzet

• Inzet om te discussiëren
• Inzet om het werk methodisch aan te pakken
• Inzet om de taken uit te voeren
• Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden

Cijfer: 8

Motivatie: Tijdens het samenwerken meng ik me in een discussie. Ik denk dat iedereen z’n  mening
durft te geven en we uiteindelijk tot een oplossing komen. De taken die ik krijg rond ik af en zo
hebben we uiteindelijk met z’n alle, alle stukken ingeleverd die moesten en dus een opdracht
afgerond.

Managen van het project

• Werken volgens de projectmethodiek
• Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten
• Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten
• Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent

Cijfer: 7

Motivatie: Tot nu toe hebben we eigenlijk alle dingen volgens de planning afgerond. Als er iemand
was waarbij dat niet ging lukken hielpen we elkaar en zo kwamen we tot het best mogelijk resultaat.
Zelf ben ik soms wel wat aan het uitstellen maar ik heb het wel altijd op tijd af. Feedback vragen aan
de docent hebben we al wel gedaan maar kan misschien op sommige punten nog wel iets meer.

Interne communicatie / samenwerking

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden
● Luisteren naar elkaar
● Motiverende houding van de projectgroep leden
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep

Cijfer: 8

Motivatie: We hebben een fijne groep en iedereen is ook gemotiveerd om dit project met een goed
einde af te sluiten. Ook luistert iedereen naar elkaar en voel k me prettig om dingen te delen.

Conflicthantering

● Ruimte geven voor verschillende meningen
● Bespreken van meningsverschillen
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● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten

Cijfer: 8

Motivatie: Er is naar mijn gevoel nog niet echt een conflict geweest. Iedereen accepteert elkaars
mening en luistert naar elkaar.

Interne werkafspraken

● Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden
● Werkafspraken nakomen
● Stimuleren van de groep tot besluitvorming
● Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten
● Gebruik maken van elkaars deskundigheid / opleiding
● Gebruik maken van elkaars sterke kanten
● Bewaken van de afgesproken gedragsregels

Cijfer: 8

Motivatie: Er word goed aan de taakverdeling gehouden. Als iemand er niet uit komt helpen we
elkaar ook goed want de een is beter in een bepaald ding dan de ander en zo benutten we iedereen
zijn kwaliteiten. Ook worden de taken vrijwel eerlijk verdeeld. Iedereen heeft respect voor elkaar.

Externe communicatie / - samenwerking

● Afspraken met de opdrachtgever nakomen
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)

Cijfer: ?

Motivatie: ik heb zelf geen contact met de opdrachtgever omdat ik geen contactpersoon ben.

Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen:

Mijn persoonlijk leerdoel was ‘’ik wil in het eerste kwartaal van UHP minder uitstellen waardoor ik
aan het einde zoveel minder stress heb.

Dit leerdoel is niet helemaal behaald, ik merk aan mezelf dat ik soms alsnog blijf uitstellen. Mede
doordat we ook nog veel andere dingen te doen hebben aan school en buiten school.
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Pei Pei Fang 1006524

Inzet

• Inzet om te discussiëren
• Inzet om het werk methodisch aan te pakken
• Inzet om de taken uit te voeren
• Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden

Cijfer: 8

Motivatie: Ik zelf vind dat ik niet heel veel initiatief neem om bijvoorbeeld te discussiëren. Wel
rond ik alle taken en hou me aan de aanpak. Mijn groepje neemt wel initiatief daarin en overlegt
alles. Iedereen levert altijd alles op tijd in en als dat niet lukt wordt dat prima overlegd.

Managen van het project

• Werken volgens de projectmethodiek
• Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten
• Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten
• Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent

Cijfer: 9

Motivatie: Iedereen werkt volgend het plan. We hebben een duidelijke planning wanneer iets af
moet zijn, soms zijn er wat aanpassingen omdat we bijvoorbeeld een tentamen hebben

Interne communicatie / samenwerking

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden
● Luisteren naar elkaar
● Motiverende houding van de projectgroep leden
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep

Cijfer: 8

Motivatie: Iedereen luistert naar elkaar. En iedereen heeft wel een motiverende houding. Als het
lukt komt ook iedereen naar de les, soms is er iemand ziek maar dat kan gebeuren
cijfer

Conflicthantering
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● Ruimte geven voor verschillende meningen
● Bespreken van meningsverschillen
● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten

Cijfer: 8

Motivatie: Er zijn nooit grote meningsverschillen maar als die er zijn dan wordt dat besproken

Interne werkafspraken

● Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden
● Werkafspraken nakomen
● Stimuleren van de groep tot besluitvorming
● Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten
● Gebruik maken van elkaars deskundigheid / opleiding
● Gebruik maken van elkaars sterke kanten
● Bewaken van de afgesproken gedragsregels

Cijfer: 8

Motivatie: Afspraken worden goed nagekomen en iedereen krijgt evenveel werk, en anders helpen
we elkaar.

Externe communicatie / - samenwerking  
● Afspraken met de opdrachtgever nakomen  
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever  
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever  
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)  

Cijfer:  .
Motivatie: Zelf heb ik geen contact met de opdrachtgever, want dit wordt vooral gedaan door de
voorzitter.  

Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen:  
 Mijn persoonlijke leerdoel was om meer initiatief te nemen in de groep. Ik vind dat deze leerdoel
niet is behaald omdat ik het toch lastig vind om de leiding te nemen in de groep. En het was voor
mij ook moeilijk aangezien je elkaar maar 1 keer per week zag.
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Semina Basaran 1004011

Aandachtspunten voor de reflectie  
Inzet  

● Inzet om te discussiëren  
● Inzet om het werk methodisch aan te pakken  
● Inzet om de taken uit te voeren  
● Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden  

Cijfer: 7,5 

Motivatie: Tijdens het samenwerken praat ik mee en geef ik mijn mening over onderwerpen. Het
maakt mij meestal niet uit welke taken ik krijg, maar als ik een opdracht krijg zorg er wel voor dat ik
heb zo goed mogelijk maak.   
Managen van het project  

● Werken volgens de projectmethodiek  
● Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten  
● Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten  
● Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent  

Cijfer: 5 

Motivatie: Ik ben iemand die veel op zich af laat komen en ik ben daarom ook erg blij dat mijn
groepsleden het tegenovergestelde zijn en mij erbij kunnen houden. Doordat ik meestal last minute
begin heb ik ook meestal geen tijd om iets te vragen aan de docent.  
Interne communicatie / samenwerking  

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden  
● Luisteren naar elkaar  
● Motiverende houding van de projectgroep leden  
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep  

Cijfer: 8 
Motivatie: Ik heb voldoende vertrouwen in mijn mede projectleden en luister ook goed naar ze.  

Conflicthantering  
● Ruimte geven voor verschillende meningen  
● Bespreken van meningsverschillen  
● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten  

Cijfer: 8
Motivatie: Binnen het groepje is er voldoende ruimte voor verschillende meningen en deze geef ik
ook altijd.  
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Interne werkafspraken  
● Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden  
● Werkafspraken nakomen  
● Stimuleren van de groep tot besluitvorming  
● Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten  
● Gebruik maken van elkaars deskundigheid / opleiding  
● Gebruik maken van elkaars sterke kanten  
● Bewaken van de afgesproken gedragsregels  

Cijfer: 8 
Motivatie: Met een taakverdeling wordt er altijd eerlijk gehandeld. Ik probeer er dan altijd op te
letten dat de hoeveelheid van de taken ook evenveel zijn. 
Externe communicatie / - samenwerking  

● Afspraken met de opdrachtgever nakomen  
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever  
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever  
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)  

Cijfer:  .
Motivatie: Zelf heb ik geen contact met de opdrachtgever, want dit wordt vooral gedaan door de
voorzitter.  

Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen:  
 Mijn leerdoel was om beter geordend en op tijd te werken aan het verslag, zodat ik werk van betere
kwaliteit kan maken. Dit is mij goed gelukt, want mijn groepsleden vind ik heel erg stimulerend. Het
is dan ook dat ik niet als enige het werk niet gedaan wil hebben en het dus op tijd af heb. Het
geordend werken is niet helemaal gelukt, want ik heb gemerkt dat dit vak meer tijd inneemt dan ik
mij had voorgesteld en ik niet goed inplan. 
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Zeynep Urmuc 1006721

Aandachtspunten voor de reflectie  

Inzet  

● Inzet om te discussiëren  
● Inzet om het werk methodisch aan te pakken  
● Inzet om de taken uit te voeren  
● Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden  

Cijfer: 6 

Motivatie: Ik vind dat mijn inzet vergoot kan worden, door meer motivatie en initiatief te tonen. Wel rond
ik mijn taken af en ben ik in staat om mijn meningen/punten te uiten.

Managen van het project  

● Werken volgens de projectmethodiek  
● Bewaken van de planning en realisatie van de (tussen-)producten  
● Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten  
● Regelmatig vragen om feedback aan de begeleidend docent  

Cijfer: 8 

Motivatie: We hebben een goede planning. Ook hebben we een goede takenverdeling, waardoor alles
soepel verloopt. Iedereen kijkt kritisch naar elkaars werk, dat vergroot de kwaliteit van het product. Iedere
lesweek vragen we om feedback.

Interne communicatie / samenwerking  

● Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden  
● Luisteren naar elkaar  
● Motiverende houding van de projectgroep leden  
● Terug rapporteren van informatie aan de volledige projectgroep  

Cijfer: 7/8 

Motivatie: We hebben een groepje dat met elkaar meewerk i.p.v. tegenwerken. Iedereen is gemotiveerd
om het eindproduct zo goed mogelijk af te ronden. We luisteren naar elkaar. Ook hebben we een
groepsapp waarin we alles verduidelijken en herinneringen versturen. Er wordt regelmatig gezet: ‘indien
iets onduidelijk is, kunnen we elkaar helpen’. Dat vergoot het vertrouwen in ons groep.

Conflicthantering  

● Ruimte geven voor verschillende meningen  
● Bespreken van meningsverschillen  
● Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten  

Cijfer:7/8
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Motivatie: Ik merk geen meningsverschillen. Iedereen denkt er meestal hetzelfde over. Maar indien er
meningsverschillen zijn bieden we in ons groepje ruimte om het meningsverschil te luisteren.

Interne werkafspraken  

● Letten op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden  
● Werkafspraken nakomen  
● Stimuleren van de groep tot besluitvorming  
● Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten  
● Gebruik maken van elkaars deskundigheid/ opleiding  
● Gebruik maken van elkaars sterke kanten  
● Bewaken van de afgesproken gedragsregels  

Cijfer: 7 

Motivatie: Er is een goede en eerlijke groepsindeling gemaakt. Indien er onduidelijkheden zijn wordt dit
besproken en eventueel helpen we elkaar. We komen meestal op een besluit gezamenlijk. We lopen nergens
tegen aan. Ook hebben we gebruik gemaakt van onze sterke kanten met name bij het verdelen van de
functies en taken.

Externe communicatie/ - samenwerking  

● Afspraken met de opdrachtgever nakomen  
● Omgaan met feedback van de opdrachtgever  
● Onderhouden van contact met de opdrachtgever  
● Regelmatig informeren van de opdrachtgever (over voortgang)  

Cijfer: 8 

Motivatie: Er is een goede communicatie tussen ons en de opdrachtgever. We ronden onze taken op tijd af,
we hebben geen achterstanden. Er wordt ook tussentijd besproken over onze voortgang.

 Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen: 

Afgelopen onderwijsperiode hebben wij met groepje gewerkt aan ons plan van aanpak en hebben wij een
groepsindeling gemaakt voor de volgende onderwijsperiode (literatuuronderzoek). Dit periode verliep
soepel. Iedereen deed actief mee tijdens de lessen, iedereen rondde zijn/haar taak op tijd af. Iedereen was
gemotiveerd, waardoor ik ook gemotiveerd raakte. Ik had als leerdoel: planmatig werken. Dit had ik om
achterstanden te voorkomen. Ik had een agenda aangeschaft, hierin noteerde ik de deadlines en to do’s.
Hierdoor bleef ik overzicht houden over de taken die we moesten uitvoeren. Ik vond het een handig object
dat mij heeft geholpen tijdens dit vak, maar ook bij andere vakken. Wij begonnen in het begin van de UHP al
hard met het plan van aanpak. We maakten al snel indelingen. Hierdoor waren we best wel snel klaar met
het plan van aanpak en hadden we meer tijd om te werken aan de feedback die we van de docent in
ontvangst hadden genomen.
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Bijlage 6 Gezamenlijke groepsevaluatie

Inzet: We zijn het erover eens dat iedereen wel zijn mening durft te geven. Sommige mensen in de
groep nemen iets meer initiatief in de groep dan de ander maar dat is niet storend voor de
samenwerking. In een groep kan dat altijd namelijk. Uit de groepsevaluatie is gebleken dat iedereen
zijn best doet om hun eigen taak zo goed mogelijk af te hebben en alles is tot nu toe op tijd
ingeleverd. Soms zijn er een paar verschuivingen door bijvoorbeeld een tentamen maar dat wordt
uiteraard overlegd met de groep.

Managen van het project: We hebben een planning gemaakt waar iedereen zich aan houdt. In de
groepsevaluatie is te zien dat de planning goed verloopt en iedereen zich daaraan houdt. Soms zijn er
een paar verschuivingen door bijvoorbeeld een tentamen maar onze planning is zo gemaakt dat we
kunnen verschuiven. Als iemand iets bijvoorbeeld niet op tijd af krijgt helpen we elkaar.

Interne communicatie/ samenwerking: We zijn het erover eens dat iedereen zich prettig voelt in de
groep. Iedereen is ook erg gemotiveerd en serieus waar je goed mee kan samenwerken. We zijn het
erover eens dat we erg blij zijn met elkaar. We hebben ook een groepsapp waarin je kan appen over
dingen waar je tegen aan loopt, in deze groepsapp houden we ook elkaar op de hoogte van alles.

Conflicthantering: In onze groep zijn er niet echt meningsverschillen merken we. En als die er zijn
kunnen die gewoon besproken worden

Interne afspraken: We vinden dat de taken eerlijk verdeeld zijn. Alles wordt goed besproken met
elkaar en we zitten met elkaar ook vaak op dezelfde lijn. Afspraken worden goed nagekomen en er
wordt goed met de docent gecommuniceerd als we tegen een probleem aan lopen.

Externe communicatie/- samenwerking: We hebben niet iedere week contact met de opdrachtgever
dat kan misschien meer van beide kanten. Met de docent hebben we wel bijna iedere week contact
mee en daarmee hebben we goede communicatie. Als we ergens tegen aan lopen kunnen we vaak bij
haar terecht en vragen kunnen we ook via teams aan haar stellen.
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