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Samenvatting
Eenzaamheid onder jongeren is een opkomend probleem. Om dit probleem te verminderen
is in opdracht van Coalitie erbij onderzoek gedaan met als doel een beter beeld te krijgen
van eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam. Met deze informatie is beoogd een basis te
vormen voor een passende aanpak tegen eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam.

Voor dit onderzoek zijn twee onderzoeksmethoden toegepast, te weten veldonderzoek en
literatuuronderzoek. Voor het veldonderzoek zijn enquêtes afgenomen bij 221 respondenten
met als inclusiecriteria de leeftijd 18-24 jaar en wonend in de regio Rotterdam. Voor het
literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van bronnen die niet ouder waren dan vijf jaar. Van
dit soort bronnen zijn minstens twee per deelvraag gebruikt.

Over de associatie met eenzaamheid is uit het literatuuronderzoek gebleken dat
eenzaamheid inhoudt dat iemand niet tevreden is over de kwaliteit van zijn of haar sociale
relaties. Daarnaast is gebleken dat alleen zijn niet negatief hoeft te zijn, maar eenzaamheid
dit wel is. In het praktijkonderzoek is met betrekking tot ditzelfde vraagstuk gebleken dat
respondenten het woord ‘rustig’ het grootste verschil vond tussen alleen zijn en
eenzaamheid. Over het eenzaamheid als probleem ervaren is uit het literatuuronderzoek
gebleken dat eenzaamheid zich kan uiten in mentale-, gedrags- lichamelijke- en
maatschappelijke problemen. Uit het praktijkonderzoek bleek dat eenzaamheid als een
probleem wordt ervaren wanneer het het dagelijks leven beïnvloedt. Factoren bij
eenzaamheid die uit het literatuuronderzoek bleken zijn onder andere autisme, ‘anders zijn’,
depressie, gezondheidsklachten en psychose. Signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid
waren volgens het literatuuronderzoek buiten de groep vallen, gepest worden, stil zijn,
compensatiegedrag vertonen en het hebben van sombere gedachten. Uit het
praktijkonderzoek kwamen de signalen geïsoleerd opstellen en het aannemen van een
teruggetrokken houding het meest naar voren.

Naar aanleiding van voorgenoemde bevindingen kan worden geconcludeerd dat
eenzaamheid veel negatieve gevolgen met zich meebrengt. Om dit te verhelpen is het nodig
vroegtijdig de signalen die eenzame jongeren kunnen geven te signaleren om zo ernstigere
problematiek in de ontwikkeling te voorkomen. Daarnaast wordt geadviseerd praatgroepen
en gesprekken aan te bieden voor eenzame jongeren. Ten slotte is vervolgonderzoek nodig
om erachter te komen wat de beste interventies zijn om eenzaamheid op te lossen. Bij dit
vervolgonderzoek kan retrospectief worden gekeken naar factoren die ervoor gezorgd
hebben dat jongeren die in het verleden eenzaam waren, nu niet meer eenzaam zijn.





Voorwoord
In dit verslag gaat u lezen over het onderwerp eenzaamheid onder jongeren in de
leeftijdsklasse tussen 18 en 25 jaar, woonachtig in Rotterdam. Dit onderzoek is gedaan in
opdracht van Coalitie Erbij Rotterdam (CER), Andy en Hogeschool Rotterdam. Wij doen
onderzoek naar de eenzaamheid door het beantwoorden van vier hoofdvragen die u in de
inleiding zal lezen.

Het verslag is geschreven door zeven verpleegkundigen in opleiding die nu in het tweede
jaar zitten op de Hogeschool Rotterdam.

Wij hebben dit onderzoek gedaan door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek.
Voor de literatuur hebben wij gezocht naar wetenschappelijke artikelen en overige artikelen.
Voor het praktijkonderzoek hebben wij met een andere groep een enquête gemaakt en
uitgezet.

Twee andere groepen hebben interviews afgenomen. Hierdoor hebben wij een erg breed
beeld van het onderwerp gekregen. In dit verslag leest u echter alleen het stuk over de
resultaten van de enquête.

Wij willen Susan Hupkens bedanken voor de begeleiding in de lessen en dat wij altijd terecht
konden met vragen. Ook willen wij Andy Manikus bedanken voor het geven van de opdracht
en het bereikbaar zijn voor vragen.

10 september 2021, Rotterdam.



1. Inleiding
We hebben de opdracht ontvangen van Andy Manikus die samenwerkt met Coalitie Erbij
Rotterdam (CER). Sinds enkele jaren vraagt CER meer aandacht voor eenzaamheid onder
jongeren. In de tijd van Corona is nog meer naar voren gekomen wat het belang is van dit
onderwerp. Coalitie Erbij wil een eenzaamheidsaanpak maken voor de jongeren en
professionals ondersteunen bij het werken met die aanpak bij de jongeren, hiervoor is echter
eerst kennis nodig. Dit project helpt Coalitie Erbij om een beter beeld te krijgen van
eenzaamheid onder jongeren.

Volgens de meest gangbare definitie is eenzaamheid een emotionele reactie die optreedt als
er een kloof gaapt tussen de elementaire behoefte aan verbondenheid met anderen en de
werkelijke binding met anderen (Van der Ploeg, 2019). Als jongeren eenzaamheid ervaren,
krijgen zij vaak een negatief zelfbeeld en gaan vaak aan zichzelf twijfelen. ‘Op een gegeven
moment kunnen bepaalde problemen optreden zoals op, cognitief, emotioneel, gedrag en
fysiek gebied’ (Van der Ploeg, 2019).

Gevoelens van eenzaamheid namen onder jongeren toe naarmate de Coronacrisis langer
aanhield (RIVM, 2021). Uit de meetronde van mei 2021 blijkt dat jongeren tussen 16 en 24
jaar zich het meeste van alle leeftijdsgroepen enigszins tot sterk eenzaam voelen. Met 75%
ligt het percentage dat aangeeft zich eenzaam te voelen beduidend hoger dan andere
leeftijdsgroepen (58 tot 61%) (Knegt & Talma, 2021).

Het doel van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen van eenzaamheid onder
jongeren in Rotterdam. De doelstelling van het verslag is: Hoe kunnen we eenzaamheid
onder jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar en wonend in Rotterdam verminderen? Dit
is onderzocht door de volgende vraagstellingen te beantwoorden;

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

- Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem?  

- Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?   
- Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?

Daarnaast is er een praktijkonderzoek in de vorm van een enquête gedaan.

Door het beantwoorden van de deelvragen is er meer kennis op gehaald over eenzaamheid
onder jongeren. Deze kennis kan een basis vormen voor een passende aanpak bij de
eenzaamheid van jongeren in de regio Rotterdam.



2. Methode
Als onderzoeksdesign van het praktijkonderzoek hebben wij gekozen voor een enquête die
volledig anoniem ingevuld kon worden. Hierdoor hoopten wij een zo goed mogelijk beeld te
krijgen over jongeren en het gevoel van eenzaamheid. De enquête hebben wij gedeeld op
sociale media en met mensen uit ons netwerk. Dit zorgde ervoor dat we een groot aantal
ingevulde enquêtes kregen, namelijk maar liefst 221. De participanten moesten tussen de 18
en 25 jaar zijn en uit de regio Rotterdam komen. De vragen van de enquête zijn door een
aantal personen bedacht van ons groepje en van het andere groepje.

De reden dat wij voor een enquête hebben gekozen, is dat wij informatie wilden van zoveel
mogelijk participanten en een enquête vonden wij hier erg geschikt voor. Wij hebben dan
ook voor een kwantitatief onderzoek gekozen. De reden dat er geen interview is afgelegd is
dat eenzaamheid een gevoelig onderwerp kan zijn en participanten eerlijker en makkelijker
antwoord kunnen geven door middel van een enquête door volledig anoniem te blijven.

Wij hebben een uitgebreide enquête opgesteld, waarbij er in eerste instantie onderscheid is
gemaakt in geslacht, leeftijd en thuissituatie, om variatie te krijgen. De vragen zijn zodanig
opgesteld dat wij de meest relevante informatie konden krijgen en de deelvragen het beste
konden beantwoorden. Door de grote opbrengst aan ingevulde enquêtes hebben we veel
inzicht kunnen krijgen in de eenzaamheid onder jongeren en de verschillende perspectieven
hier over. De informatie was zeer gedetailleerd omdat het door meerdere mensen is
ingevuld.

De enquête is opgesteld in het programma Lime Survey. Vervolgens is door de gehele groep
een analyse verricht in Excel: er is per onderwerp gekeken naar de antwoorden van de
enquête, de deelvragen zijn verdeeld in de groep en iedereen heeft zijn eigen deel van de
praktijkstudie beschreven. Deze beschrijving is onderbouwd door tabellen en grafieken, die
gemaakt zijn in Excel. Tijdens het analyseren van de enquête waren er twee leerlingen van
iedere groep die dit hebben besproken met de docent.

Als literatuuronderzoek hebben wij de deelvragen onderverdeeld en heeft iedereen minimaal
één deelvraag beantwoord. Bij elke deelvraag moesten er minimaal twee bruikbare bronnen
gevonden en uitgewerkt worden per persoon. Wij hebben gebruik gemaakt van bronnen die
niet ouder waren dan 5 jaar. Dit zodat de literatuur zo betrouwbaar mogelijk zou zijn en
vanwege de ontwikkelingen rondom het leven jongeren, zoals sociale media.

De deelvragen waren onderverdeeld in tweetallen zodat we elkaars antwoorden konden
aanvullen waar nodig was. Uiteraard heeft iedereen geholpen op het moment dat dat nodig
was. Iedereen heeft ook zijn of haar gevonden bronnen kort moeten samenvatten.

De afspraak was om na de kerstvakantie dit verslag zo compleet mogelijk te hebben
gemaakt.



3. Resultaten
3.1 Verschil alleen en eenzaamheid
3.1.1 Literatuurstudie
Wanneer iemand eenzaam is, betekent dit dat iemand niet tevreden is over de kwaliteit van
zijn of haar sociale relaties (Malik et al., 2013). Duck & Gilmour vullen hierop aan dat
eenzaamheid een onplezierige ervaring is (1981). Fromm-Reichmann beschrijft
eenzaamheid als pijnlijk en bedreigend en merkt de frequente samenkomst van depressie bij
eenzaamheid op (1959). Verder zijn associaties van eenzaamheid met gevoelens van
verveling beschreven (Weiss, 1973).

Bij eenzaamheid ontstaat een gevoel van gebrek aan sociale inclusie en verbondenheid
(Malik et al., 2013). Belangrijk is hierbij dat mensen zich zowel eenzaam kunnen voelen
wanneer ze alleen zijn, als wanneer ze in het gezelschap zijn van anderen. Alleen zijn is in
feite geen negatieve toestand, terwijl uit de verschillende beschreven associaties blijkt dat
eenzaamheid daarentegen wél een negatieve toestand is.

Er zijn veel factoren die samenhangen met eenzaamheid (Coumans en Te Riele, 2010).
Allereerst is een klein sociaal netwerk een belangrijke factor: wanneer iemand weinig
contact heeft met familie, vrienden en/of kennissen, heeft deze persoon een hogere kans op
eenzaamheid. Er zijn drie groepen mensen die een vergrote kans hebben op het minder
participeren in de samenleving, te weten laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen, en
dus een grotere kans hebben op eenzaamheid (Coumans en Te Riele, 2010). Verder zijn er
karaktereigenschappen die de kans op eenzaamheid vergroten, namelijk: onzekerheid en
gebrek aan sociale vaardigheden (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2007). Daarnaast
kunnen gezondheidsproblemen de kans op eenzaamheid vergroten, doordat mensen met
gezondheidsproblemen minder mobiel kunnen zijn en hierdoor meer moeite kunnen hebben
met het onderhouden van sociale contacten (Korporaal, Broese van Groenou en Van
Tilburg, 2008). Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3.3.

3.1.2 Praktijkstudie
Aan de respondenten is gevraagd naar de associatie bij de begrippen 'alleen zijn' en
'eenzaamheid'. Het grootste verschil (63,3%) is gevonden bij het woord 'rustig': 71,9% van
de respondenten vond dit woord passen bij 'alleen zijn', terwijl slechts 8,6% het associeerde
met 'eenzaamheid'. Ook het verschil tussen de woorden 'verlaten voelen' en 'verdrietig' was
groot: bij 'verlaten voelen' associeerde 19,0% dat met alleen zijn, waar maar liefst 72,4% het
met eenzaamheid associeerde. 18,1% Van de respondenten vond 'verdrietig' passend bij
alleen zijn, terwijl 67,9% van de respondenten het associeerde met eenzaamheid. Opvallend
kleine verschillen werden gevonden bij 'in een groep zijn', 'in je eentje zijn' en 'verlegen', met
respectievelijk 5,9%, 1,8% en 0,4%.

Begrippen
Welke woorden passen
voor jou bij alleen zijn?

Welke woorden passen voor
jou bij eenzaamheid?

Versc
hil

Rustig 71,9% 8,6% 63,3%

Verlaten voelen 19,0% 72,4% 53,4%

Verdrietig 18,1% 67,9% 49,8%

Geen luisterend oor 14,9% 62,9% 48,0%



Fijn 43,9% 2,3% 41,6%

Geen vrienden en/of familie 14,0% 52,5% 38,5%

Geïsoleerd 25,8% 62,0% 36,2%

Onbegrepen 13,1% 43,9% 30,8%

Onafhankelijk 28,1% 4,1% 24,0%

Stil 52,0% 31,7% 20,3%

ouderen 10,9% 29,0% 18,1%

Afzondering 37,6% 55,2% 17,6%

Op de achtergrond 22,6% 34,4% 11,8%

Coronavirus 14,5% 25,8% 11,3%

Zelfverzekerd voelen 10,9% 0,5% 10,4%

In een groep zijn 8,6% 14,5% 5,9%

In je eentje zijn 64,7% 62,9% 1,8%

Verlegen 9,0% 8,6% 0,4%



3.2 Problematische eenzaamheid
3.2.1 Literatuurstudie
Eenzaamheid heeft een grote invloed op het leven van jongeren. Uit artikelen bleek dat dit
voor een slechte start zorgt. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling.
De schade die eenzaamheid bij jongeren kan aanrichten is vele male groter dan onder
ouderen (Van der Ploeg, 2017: Van der ploeg, 2019).
Eenzaamheid bij jeugdigen is zeer onderschat en een groeiend probleem.

Het is niet in een keer te zien wie eenzaam is. Het gaat tenslotte om een overheersend
gevoel van gebrek aan contact. Sommige voelen zich heel erg eenzaam ook als ze steeds
tussen anderen blijven. Er zijn hierin ook verschillende variaties. Het kan zo zijn dat er veel
contacten zijn, maar hierin niet het gene kunnen vinden wat gewild is. (Geelen, 2015).

Uit onderzoek is gebleken dat jeugdigen die eenzaam blijven een problematische
ontwikkeling ervaren. Dit heet chronisch eenzaam. Ongeveer 3% van de jeugdigen hebben
hier last van. Het gaat erom dat zij zich eenzaam voelen en het gevoel hebben om niet hun
eenzaamheid te kunnen overwinnen. De jeugdigen ervaren een laag zelfbeeld en hebben
veel last van depressieve klachten. Ook is het bekend dat ze voornamelijk angstig zijn en
niet sterk in hun schoenen staan. De jeugdigen die lijden aan chronisch eenzaamheid vallen
onder een risicogroep. De verwachting is dat de eenzame jeugdigen zullen toenemen de
komende jaren (Van der Ploeg, 2017).

De gevolgen van eenzaamheid bij jeugdigen kunnen ernstig zijn. Er kunnen namelijk op
allerlei aspecten problemen voor doen zoals: mentale-, gedrags-, lichamelijke- en
maatschappelijke problemen (Van der Ploeg, 2017). Bij mentale problemen kun je spreken
van een depressie of een laag zelfbeeld. Als je het hebt over gedragsmatige problemen zie
je dat roken en drinken van alcohol veel voorkomt. Lichamelijke problemen geeft een
verhoogde stressreactie van het lichaam en slaaptekort komt veel voor. Als laatste heb je
nog het maatschappelijke probleem. Hier merk je dat jeugdigen vroegtijdig schoolverlaten of
een verhoogde zorgbehoefte hebben (Lodder, Roekel & Verhagen, 2017). Het lastige blijft
dat het toegeven van eenzaamheid meestal niet gemakkelijk is.

3.2.2 Praktijkstudie
In de praktijkstudie is er gevraagd aan respondenten naar wanneer men vindt dat
eenzaamheid een probleem is. Hier is uit meerderheid gebleken dat 69,7% aangeeft dat
wanneer je dagelijkse leven wordt beïnvloed het een probleem is. Ook is gebleken dat 67%
van alle respondenten aangeven dat het een probleem is als ze zich er slecht bij door gaan
voelen. Het minst aantal respondenten (43%) geven aan dat het pas een probleem is als het
een langere tijd aanhoudt.





3.3 Factoren bij eenzaamheid
3.3.1 Literatuurstudie
Volgens Gerine Lodder, een onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, die gespecialiseerd
is in eenzaamheid onder jongeren heeft eenzaamheid onder jongeren vele verschillende
oorzaken (Ook jongeren kunnen vereenzamen, z.d.). Het kan zijn dat de eenzaamheid een
duidelijke oorzaak heeft, maar het kan ook komen door meerdere factoren die zich
opstapelen. De factoren zijn opgedeeld in de volgende onderdelen, verandering van relaties,
omstandigheden en persoonlijk (Oorzaken van eenzaamheid, 2019).

Bij verandering van relaties gaat het vaak om het alleen zijn, bijvoorbeeld bij het verliezen
van een dierbare. Dit hoeft niet te zijn door het overlijden, maar kan ook door
vriendschappen die verbroken worden. Bij scheidingen van bijvoorbeeld de ouders en het
hebben van een slechte relatie. Het kan zijn dat je een partner hebt, maar geen emotionele
steun van deze persoon krijgt. Hier kan je dan ook erg eenzaam van worden (Oorzaken van
eenzaamheid, 2019).

Bij de omstandigheden gaat het over de aspecten van bijvoorbeeld geldproblemen,
mantelzorg, pesten, verhuizen en woonomgeving. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen. Bij
geldproblemen kan dit ook gaan om de ouders, wat invloed heeft op het kind. Bij mantelzorg
als een familielid bijvoorbeeld erg ziek is en je hiervoor de zorg moet dragen. Het pesten
komt vaak voor op scholen, hierbij heeft de persoon een groot risico op eenzaamheid en
sociaal isolement. Het verhuizen en de woonomgeving houden vaak verband met elkaar. Bij
verhuizen kan het zijn dat je ver weggaat van de oude plek. Hierdoor verlies je vaak je
sociale contacten, die je misschien niet kan opbouwen in de nieuwe buurt. Bij de
woonomgeving gaat het ook om het veranderen van de buurten. Het kan zijn dat de wijk
onveiliger wordt en je je hierdoor gaat afsluiten (Oorzaken van eenzaamheid, 2019).

Persoonlijke factoren spelen daarnaast een grote rol. Hier komen vaak de volgende
‘problemen’ voor, autisme, ‘anders zijn’, depressie, gezondheidsklachten, lichamelijke of
verstandelijke beperking, persoonlijke eigenschappen, psychiatrische aandoening, psychose
en de verwachtingen. Bij de ziektebeelden zie je vaak dat mensen, omdat ze ‘anders’ zijn
worden buitengesloten en hierdoor in een sociaal isolement terechtkomen (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). Ook als de persoon zelf last heeft van de
klachten kan het zijn dat hij hierdoor niet naar buiten wil of ergens aan mee wil doen. Als je
kijkt naar de verwachtingen gaat het vaak om het vergelijken van jouw situatie met die van
andere. Wanneer iemand een sterke wens heeft om veel goede relaties te hebben, voelt
deze persoon zich sneller eenzaam dan iemand die deze wens niet heeft (Van de maat,
2021)

Eenzaamheid onder jongeren is vaak een taboe. Hierom is het moeilijk om de eenzaamheid
bespreekbaar te maken: jongeren hebben vaak de neiging het te verbergen of te ontkennen.
Als de eenzaamheid genormaliseerd wordt, zonder dat de ernst over het hoofd gezien wordt,
kan dit besproken worden. Wat hierbij kan helpen is de jongeren grip te geven op hun eigen
leven, ze helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en hen helpen met het verbeteren van
sociale en emotionele vaardigheden (Van de maat, 2021).

Het stimuleren van positieve gevoelens over de toekomst kan dienen als
beschermingsfactor voor eenzame jongeren. Jongeren die zich eenzaam voelen blijven vaak
in de gevoelens over eenzaamheid ‘hangen’. Bij het begeleiden van deze jongeren kijken we



naar het opnieuw controle leren krijgen over de eigen gedachten. Zo kunnen zij dan hun
gedachten stoppen als het gaat over het piekeren (Van de maat, 2021).

‘Dorret Boomsma, een Nederlandse psychologe, heeft gevonden dat de bijdrage van de
genetische component bij eenzaamheid bijna even groot is als bij depressie. Zo rond de 50
procent’ (Van Eijkeren, 2015).



3.4. Eenzaamheid signaleren
3.4.1 Literatuurstudie
Voor jongeren zijn sociale contacten erg belangrijk. Hier hebben ze dan ook hoge
verwachtingen van. Deze hoge verwachtingen van de sociale contacten kunnen leiden tot
eenzaamheid (Van Eijkeren, 2015). Signalen die jongeren met beginnende eenzaamheid
zou kunnen afgeven zijn: buiten de groep vallen, gepest worden, stil en voorzichtig
antwoorden op vragen, een klein netwerk hebben, compensatie gedrag vertonen en het
hebben van sombere gedachten (De Vries, Van de Maat, & Omlo, 2021). Iemand kan veel
vrienden of überhaupt sociale contacten hebben, maar zich toch eenzaam voelen. Ook kan
iemand veel alleen zijn en zich niet eenzaam voelen. Daarom wordt er ook onderscheid
gemaakt tussen eenzaamheid en sociale isolatie (Van Amelsvoort, 2020).

Uit onderzoek blijkt dat jongeren met een psychische stoornis een grotere kans hebben op
eenzaamheid. Jongeren die zich eenzaam voelen hebben en verhoogde kans op onder
andere depressie en angststoornissen (Van Amelsvoort, 2020). Daarnaast spelen ook
persoonlijkheidsfactoren een rol in het ontwikkelen van eenzame gevoelens. Deze factoren
zijn: een laag zelfvertrouwen, verlegenheid en gebrek aan sociale en emotionele
vaardigheden (Van de Maat & De Vries, 2021). Door de hoge druk op de sociale contacten
ervaren de eenzame jongere veel stress, wat daarom een belangrijk signalement is. Veel
stress is niet goed voor het menselijk lichaam en heeft dus naast de eenzame gevoelens
ook nog eens effect op de fysieke gezondheid. Bovendien kan de stress die eenzaamheid
met zich meebrengt ervoor zorgen dat de jongere op latere leeftijd een grotere kans heeft op
vroegtijdig overlijden (Eijkeren van, 2015). Dit blijkt uit een onderzoek in de Verenigde Staten
bij ouderen met eenzaamheidsklachten boven de 60 jaar. Hier hadden van de 1604
deelnemers 22,8% een verhoogd risico op overlijden (Perissinotto, Stijacic Cenzer &
Covinsky, 2012).

Om er in de onlinewereld achter te komen of jongeren eenzaam zijn, moet gelet worden op
de uitingen van iemands uiterlijk, uitspraken en het gedrag van de jongeren. Door het op tijd
signaleren van deze onderdelen kan het jongerenwerk een belangrijke rol spelen in het
ondersteunen van het voorkomen van verschillende problemen. Dit zijn problemen zoals
verslavingen, pesten, eenzaamheid maar ook aan onder andere het voorkomen van
criminaliteit. Door het gebruik van sociale media kunnen jongerenwerkers veel sneller en
makkelijke achterhalen wat de uitingen, trends, behoeftes en hulpvragen zijn van jongeren
onder elkaar. Jongeren laten op sociale media door middel van foto’s zien wat hun
behoeftes zijn (Manders & Todorovic, 2021). Op sociale media lijkt het vaak alsof iedereen
een perfect leven heeft. Dit zorgt ervoor dat jongeren zich gaan vergelijken met anderen en
de verwachtingen van de sociale contacten verhoogd worden (De Bleser, 2019).

Het afgelopen jaar is het percentage van
eenzame jongeren alleen maar gestegen. Dit
komt door de COVID-19-crisis. Uit
Nederlands onderzoek blijkt dat zelfs 50%
van de jongvolwassenen tussen de 18 en 24
jaar zich afgelopen jaar eenzamer voelt. Dit
is bijna twee keer zo hoog als het percentage
in de oudere bevolking (Van der Kooij, De
Ronde, De Wilde, Reis, Klein Velderman &



Crone, 2021). Sinds de corona uitbraak merk je veel eenzaamheid in de media. De strenge
maatregelen hebben er namelijk voor gezorgd dat jongeren meer op zichzelf moeten zijn.
Door de maatregelen komen jongeren steeds meer in de buurt van sociale isolatie en
eenzaamheid. Echter is het niet zo dat corona de oorzaak is van eenzaamheid onder
jongeren, want laatste jaren nam dit aantal al aardig toe, wel heeft Corona ervoor gezorgd
dat de stijging is toegenomen. Jongeren die zich eenzaam voelen brengen gemiddeld meer
bezoekjes aan de huisarts (Van Amelsvoort, 2020).



Om eenzaamheid bij jongeren te kunnen aantonen kan gebruikt wordt gemaakt van een
meetinstrument zoals de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Hierin worden elf
uitspraken gedaan over emotionele- en sociale eenzaamheid. De jongere kan antwoord
geven met; ’ja”, “min of meer” en ”nee” (De jong Gierveld & Van Tilburg, 2008). Als op de
vragen 1, 4, 7, 8 en 11 “ja” is geantwoord is dit positief en bij de overige vragen, namelijk 2,
3, 5, 6, 9 en 1, is het antwoord “nee” positief.

Na het invullen wordt de score berekend door de negatieve antwoorden op te tellen. Iemand
is sociaal of emotioneel eenzaam als de jongere minimaal twee keer een negatief antwoord
heeft ingevuld. Als dit er minstens drie zijn, dan is de jongere eenzaam. Iemand is sterk
eenzaam als er meer dan negen keer negatief is geantwoord. De score 0 refereert naar
volledige sociale verbondenheid en de afwezigheid van eenzaamheid. De score 11 refereert
naar uitzichtloze eenzaamheid (De jong Gierveld & Van Tilburg, 2008).

Daarnaast is er in Nederland de Stichting Join-Us (https://www.join-us.nu/), een initiatief voor
eenzame jongeren, in korte tijd landelijk actief geworden; dit leert ons dat eenzaamheid
onder Nederlandse jongeren hoog is: 8% is chronisch eenzaam en 50% heeft tijdelijke
gevoelens van eenzaamheid (Van Amelsvoort, 2020).

3.4.2 Praktijkstudie
In de enquête is gevraagd wat voor
gedrag eenzame jongeren zelf
vertonen als ze eenzaam zijn, en
hoe jongeren eenzaamheidsgedrag
zien bij anderen.

Het meest ingevulde antwoord op de
vraag wat voor gedrag zijzelf
vertonen wanneer de jongeren zich
eenzaam voelen is een
teruggetrokken houding (61,1%).
Het minst ingevulde antwoord is
geen reactie op sociaal media geven/krijgen (18,6%).

Gedragsvorm
Percentage jongeren dat zichzelf op deze manier
gedraagt bij eenzaamheid

Teruggetrokken houding 61,1%

Stil 53,8%

Geïsoleerd 38,0%

Alleen 32,1%

Geen sociaal contact zoeken 32,1%

Geen reactie op sociaal media geven/krijgen 18,6%



Het kenmerk dat het meest gekozen is door de respondenten van het zien van
eenzaamheidsgedrag bij anderen is geïsoleerd opstellen (76,5%). Als tweede is een
teruggetrokken houding aannemen (74,2%). Het verschil in percentage tussen deze twee is
erg klein. Het minst beantwoorde is net zoals bij de vraag over het gedrag van de jongeren
zelf het geen reactie op sociaal media geven/krijgen (10,0%).

Gedragsvorm
Percentage jongeren dat aan eenzaamheid denkt
bij dit gedrag van anderen

Geïsoleerd opstellen 76,5%

Teruggetrokken houding aannemen 74,2%

Geen sociaal contact zoeken 57,5%

Alleen zijn 29,4%

Stil zijn 27,6%

Geen reactie op sociaal media geven/krijgen 10,0%



4. Discussie
4.1 Discussie van de resultaten
Uit de resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat er veel verschillen, maar
ook overeenkomsten zijn. Deze behandelen we kort per deelvraag.

Verschil alleen en eenzaamheid

Het praktijkonderzoek laat zien dat veel van de aangegeven factoren van eenzaamheid
onder jongeren uit de literatuurstudie overeenkomen met de resultaten van de enquête. Als
we alle factoren die uit de literatuurstudie gevonden zijn onder elkaar zetten komen we op
de volgende lijst:

Factoren literatuuronderzoek:
Een klein netwerk hebben
Stil en voorzichtig antwoorden op vragen/
verlegenheid, een laag zelfvertrouwen
Gebrek aan sociale en emotionele vaardigheden

Als we hier de lijst van de hoogst gescoorde antwoorden van ‘eenzaamheid’ met vergeleken
‘alleen’ uit de enquête onder elkaar zetten, komen we uit op de volgende lijst:

Hoogst gescoorde antwoorden enquête:
Verlaten voelen
Verdrietig
Geen luisterend oor
In je eentje zijn
Geïsoleerd
Afzondering
Geen vrienden en/of familie

Het valt op dat jongeren die een klein netwerk hebben zich sneller eenzaam voelen, en de
woorden geïsoleerd, afzondering, verlaten voelen en geen vrienden en/of familie hebben in
de enquête het meest ingevuld zijn als de woorden waarmee ze denken aan eenzaamheid.
Dit heeft natuurlijk met elkaar te maken. Daarnaast komt in het literatuuronderzoek naar
boven dat een laag zelfvertrouwen en een gebrek aan sociale en emotionele vaardigheden
ook een rol spelen bij eenzaamheid onder jongeren. Dit past ook goed bij de hoogst
gescoorde antwoorden van het praktijkonderzoek.

Problematische eenzaamheid

Alle mogelijke soorten problemen die uit de literatuurstudie gevonden zijn bij jongeren met
eenzaamheidsklachten geven de volgende lijst:

Problemen literatuuronderzoek:
Mentale problemen

● Depressie, laag zelfbeeld

Gedragsproblemen



● Roken, alcohol

Lichamelijke problemen
● Verhoogde stressreactie, slaaptekort.

Maatschappelijk probleem
● Vroegtijdig verlaten van school, verhoogde

zorgbehoefte

Het praktijkonderzoek geeft meer antwoord op wanneer eenzaamheid daadwerkelijk een
probleem wordt. Hieruit blijkt dat 69,7% van de respondenten het een probleem vindt
wanneer het dagelijks leven erdoor wordt beïnvloed. Hier kan je dus denken aan het
maatschappelijke probleem van de literatuurstudie. Vlak daarna, met 67%, vinden de
respondenten het een probleem als ze zich er slecht door gaan voelen. In vergelijking met
de literatuurstudie wordt dan gekeken naar een mentaal-, gedrags-, en lichamelijke
problemen.

Eenzaamheid signaleren

Als we alle signalen die uit de literatuurstudie gevonden zijn onder elkaar zetten komen we
op de volgende lijst:

Signalen eenzaamheid literatuuronderzoek:
Buiten de groep vallen
Gepest worden
Stil en voorzichtig antwoorden op vragen
Een klein netwerk hebben
Compensatie gedrag vertonen
Het hebben van sombere gedachten
Een laag zelfvertrouwen
Verlegenheid
Een gebrek aan sociale en emotionele vaardigheden
Stress

Wanneer we dit vergelijken met het praktijkonderzoek blijkt dat hier veel overeenkomsten in
zijn. Een teruggetrokken houding (61%) is het meest beantwoorde vraag van het
praktijkonderzoek. Dit kan je goed vergelijken met de signalen van het literatuuronderzoek
zoals: stil en voorzichtig antwoorden op vragen, een laag zelfvertrouwen en verlegenheid.
Ook passen de antwoorden geïsoleerd (38%) en alleen (32,1%) goed bij de volgende
signalen van het literatuuronderzoek: buiten de groep vallen, gepest worden, een klein
netwerk hebben en een gebrek aan sociale en emotionele vaardigheden.

4.2 Discussie van de methode
Voor dit onderzoek hebben wij gekozen een enquête te gebruiken. Hier hebben wij veel
respons op gekregen: maar liefst 221 mensen hebben onze enquête ingevuld.

Doordat zoveel mensen de enquête hebben ingevuld hebben wij een zeer breed beeld
kunnen krijgen over hoe jongeren eenzaamheid zien en ervaren. Uit de antwoorden is
duidelijk te zien dat eenzaamheid niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft en iedereen
dit dus anders ervaart dan dat wij dachten.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=nl-nl&wopisrc=https%3A%2F%2Fhrnl.sharepoint.com%2Fsites%2FIvG-IVGUHPvrijdag1esemester21-22-UHP-groep07%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa02de4db8de24acf8b8c0247e4ff348f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=b52be37c-1018-6371-5c16-6bb008624bf8-20154&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3675658779%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fhrnl.sharepoint.com%252Fsites%252FIvG-IVGUHPvrijdag1esemester21-22-UHP-groep07%252FShared%2520Documents%252FUHP-groep%252007%252FConcept%2520-%2520eindverslag%252FEindverslag%25201.0.docx%26fileId%3Da02de4db-8de2-4acf-8b8c-0247e4ff348f%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D20154%26locale%3Dnl-nl%26theme%3Ddefault%26version%3D21100501100%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1640262712452%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1640262712325&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=5234c4dd-9d9d-427f-9b53-3cc55a5bfdb6&usid=5234c4dd-9d9d-427f-9b53-3cc55a5bfdb6&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_Toc90895750


Het gebruiken van enquête in plaats van interviews was een bewuste keuze. Omdat dit
onderzoek een zeer gevoelig onderwerp behandelt begrijpen wij als groep dat niet iedereen
zich even comfortabel voelt hierover te praten. Doordat er geen interviews zijn geweest zijn
de participanten van dit onderzoek volledig anoniem gebleven waardoor de participanten
zich prettiger voelde bij het beantwoorden van de vragen.

Omdat de enquête niet in persoon maar via het internet is afgenomen kunnen wij als groep
niet met 100% zekerheid zeggen dat alle 221 participanten onder de bijbehorende criteria
vallen zoals de leeftijd en woonplaats. Toch vertrouwen wij erop dat iedereen onze vragen
eerlijk heeft beantwoord.

Naast een praktijkstudie is er ook een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie hebben
wij als groep uitgevoerd en onderverdeeld in 5 deelvragen. In tweetallen heeft iedereen uit
onze groep een deelvraag beantwoord. Door in tweetallen te werken is het werk eerlijk
verdeeld onder de deelnemers. Hierdoor was er altijd iemand om je helpen maar ook om je
aan te spreken op je fouten. Niet iedereen werkt op dezelfde manier en hierdoor ontstond er
weleens kritiek op de werkwijze van iemand. Maar door goede communicatie tussen de
tweetallen en de hele groep werd de kritiek goed opgenomen en zo nodig werd het werk dan
ook aangepast.

Als er gekeken wordt naar de groepsevaluatie (zie bijlage 2; tussentijdse groepsevaluatie) is
het laagste gescoorde cijfer een 6.5. Dit cijfer gaat over de interne communicatie/
samenwerking tussen de groepsleden tijdens het maken van het onderzoeksverslag. De
reden waarom dit het laagste cijfer is, is omdat we als groep tijdens de opkomsten op school
vrijwel altijd incompleet waren door ziekte en persoonlijke redenen. Hierdoor verslechterde
soms de communicatie en waren de deadlines niet altijd behaald. Dit is dus het enige echte
puntje van kritiek dat wij meemaakte tijdens het maken van het onderzoeksverslag.

4.3 Discussie van het onderzoeksproces
Tijdens het werken aan het onderzoeksproces zijn we als groep beïnvloed door
verschillende factoren. Een sterke factor die het onderzoeksproces heeft beïnvloed is dat wij
vanaf het begin goed hebben gekeken naar waar ieder goed in is. Zo is de een goed in het
controleren van de grammatica en spelling en de ander in het vinden van wetenschappelijke
artikelen. Ook hebben we gekeken naar wat we juist lastig vinden, zodat we elkaar hiermee
konden helpen. We hebben veel aandacht besteed aan het werken volgens de handleiding
en het plan van aanpak. We hadden een goede verdeling gemaakt van de taken zodat ieder
deed waar die goed in is.

Dat wij (jongeren) in dezelfde leeftijdscategorie zitten als die van onze respondenten hielp
ons enorm om ons in dit project te kunnen verplaatsen. Ook was het voor ons makkelijker
om respondenten te kunnen vinden in onze omgeving. Wij als groep hebben hier aandacht
besteed door te kijken naar onze omgeving om zo veel mogelijk respondenten te kunnen
krijgen die mee wilden doen aan de enquête. Zo heeft elk groepsgenoot de enquête gedeeld
op zijn of haar sociale media en veel gesproken met familie, vrienden of kennissen uit
Rotterdam.

Een zwakke factor die het onderzoeksproces heeft beïnvloed is dat wij ons momenteel
bevinden in de coronapandemie. Dit heeft het ervoor gezorgd dat we als groep minder goed
een band hebben kunnen vormen. We hadden lange tijd fysiek les op school, maar
halverwege het onderzoeksverslag kwam er een lockdown. We hebben als UHP-groep



online meetings moeten houden om zo dit project te kunnen maken. Dit bemoeilijkte de
communicatie en de samenwerking.

Tijdens de lockdown hebben we elkaar veel op de hoogte gehouden om te blijven
controleren hoe het gaat. We besteedden voornamelijk aandacht aan het behoud van de
communicatie en nakomen van de afgesproken deadlines.

In het begin van het onderzoeksverslag hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Dit heeft
ervoor gezorgd dat we het optimale uit de samenwerking konden halen. Zo hebben we altijd
open gestaan voor elkaar en mocht er een groepsgenoot ergens tegenaanlopen en niet
verder kunnen dachten we met diegene mee. Hierdoor hebben wij toch dit project kunnen
afronden met een voldaan gevoel.

Voor het UHP-verslag hebben wij meerdere doelen opgesteld. Meer kennis opdoen over
eenzaamheid onder jongeren is daar een van. Wij (de groepsgenoten) zijn van mening dat
we hierover veel hebben kunnen leren en dus ook het doel hebben behaald. Ook was het
voor ons belangrijk dat wij als UHP-groep een goed informatief verslag afleveren aan onze
opdrachtgever. Dit weten we pas als Andy Manikus het onderzoeksverslag heeft gelezen en
beoordeeld. Verder hebben we ons meer verdiept in het maken en afnemen van een
enquête en hoe je een literatuurstudie schrijft met de juiste verwijzingen en opbouw.

De opdracht zelf had de leerdoelen projectmatig werken en onderzoek vaardigheden
ontwikkelen. Deze doelen hebben we allemaal behaald door te werken aan het verslag en
zo de kwaliteit van bronnen, het beter zoeken naar bronnen en het goed leren plannen te
oefenen. We merkten dan ook hoe verder we kwamen in he verslag, hoe makkelijker het
onderzoeken ging.

De opdrachtgever heeft door middel van het onderzoeksverslag meer informatie en inzichten
gekregen over het onderwerp eenzaamheid onder de jongeren in Rotterdam. Hierdoor kan
Coalitie Erbij Rotterdam het onderzoek doorzetten en hopelijk in de praktijk wat voor
jongeren betekenen. Alleen het feit dat we het onderwerp hebben aangekaart in Rotterdam
zal ervoor kunnen zorgen dat het probleem meer bespreekbaar wordt.



5. Conclusie
Het doel van dit onderzoeksverslag was om zo goed mogelijke informatie te verlenen aan
Coalitie Erbij Rotterdam over eenzaamheid onder jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot 24
jaar en wonend in Rotterdam.

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

Wanneer iemand eenzaam is, betekent dit dat iemand niet tevreden is over de kwaliteit van
zijn of haar sociale relaties. Alleen zijn hoeft niet negatief te zijn, terwijl eenzaamheid vaak
wel als negatief gezien wordt

Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem? 

De gevolgen van eenzaamheid bij jeugdigen kunnen op allerlei aspecten problemen voor
doen zoals: mentale-, gedrags-, lichamelijke- en maatschappelijke problemen. Uit onderzoek
is gebleken dat wanneer eenzaamheid aanhoudt bij jongeren, dit kan zorgen voor een
problematische ontwikkeling.

Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?  

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij eenzaamheid onder jongeren. Deze zijn
opgedeeld in de volgende onderdelen; verandering van relaties, omstandigheden en
persoonlijke factoren.

Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?

Signalen die jongeren met beginnende eenzaamheid zou kunnen afgeven zijn; buiten de
groep vallen, gepest worden, stil en voorzichtig antwoorden op vragen, een klein netwerk
hebben, compensatie gedrag vertonen en het hebben van sombere gedachten.

De doelstelling was: Hoe kunnen we eenzaamheid onder jongeren in de leeftijdsklasse 18
tot 24 jaar en wonend in Rotterdam verminderen?

Dit kan door vroegtijdig de signalen die eenzame jongeren af kunnen geven te signaleren
om zo ernstigere problematiek in de ontwikkeling te voorkomen. Daarnaast blijft er blijft
verder onderzoek nodig om eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Bij dit onderzoek
kan worden gekeken wat heeft geholpen bij jongeren die niet meer eenzaam zijn maar dit in
het verleden wel waren.

Wij hopen Andy en Coalitie Erbij te hebben geholpen met deze informatie.

5.1 Aanbevelingen
Door ons uitgebreide onderzoek denken wij dat Andy en Coalitie Erbij zich meer kunnen
inzetten voor de eenzame jongeren. Zij weten nu dat het vroegtijdige signaleren ergere
problematiek in de ontwikkeling van eenzaamheid kan voorkomen, en hoe ze eenzaamheid
onder jongeren mogelijk kunnen signaleren. Wat de meest voorkomende factoren zijn die
meespelen bij eenzaamheid onder jongeren zijn er nu nog te veel. Hier kan een nog
uitgebreider onderzoek over gedaan worden. Dit zou met een enquête gedaan kunnen



worden die specifiek gericht is op alleen de factoren. Het is belangrijk dat er goede hulp
geboden kan worden voor de jongeren.

Als ervoor gezorgd wordt dat er op de scholen een hulpmiddel komt voor docenten en
leerlingen om eenzaamheid te signaleren en hoe je hulp in kan schakelen, dan zou het
vroegtijdig signaleren aangepakt kunnen worden. Wanneer er hulp ingeschakeld kan worden
dan kan iemand een gesprek aangaan met de desbetreffende jongeren en wellicht een
praatgroep maken voor jongeren met dezelfde eenzaamheidsgevoelens.

Concrete aanbevelingen die uit dit onderzoek uit volgen zijn:

-> Zorg voor vroeg signalering voor eenzaamheid bij jongeren. Vraag bijvoorbeeld periodiek
naar hoe het met ze gaat en probeer er daarbij achter te komen hoe het zit met de factoren
die samenhangen met eenzaamheid.

-> Zorg voor interventies voor eenzame jongeren. Een voorbeeld hiervan is het oprichten
van een praatgroep.

-> Voor meer informatie over effectieve interventies bij eenzaamheid raden wij aan een
retrospectief onderzoek te doen onder jongeren die in het verleden eenzaam waren maar nu
niet meer eenzaam zijn, om te weten te komen wat hen heeft geholpen.
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Bijlage 1 Feedback peergroep
Feedback van de peergroep

Onderdeel Feedback Feedback
Samenvatting
Voorwoord ● Beschrijving kader waarbinnen

onderzoek is gedaan (jongeren
tussen 18 en 25) mist nog

● Beschrijving wie jullie zijn mist nog

● Dankwoord staat
duidelijk in de tekst

● Duidelijk wat we
gaan lezen

Inleiding ● Gaat kort over waarom het
belangrijk is dat de eenzaamheid
wordt aangepakt

● Goede
vraagstelling

● Achtergrond
opdracht duidelijk
vertelt

Methode Nog niet volledig

Resultaten ● Maatschappelijke invloed op
gevoelens van eenzaamheid onder
jongeren is ook intressant om naar
te kijken, denk aan sociaal media.

Mooie en duidelijke
analyse in een tabel geeft
mooi overzicht

Mooie uitgebreide
literatuurstudie. Goed
zinnen. 

Goede bronnen.
Discussie Rommelig (denk ik nog niet af)

● Voeg factoren die onderzoekproces
hebben beinvloed toe + wat er
goed en fout ging

Conclusie
Literatuurstudie ● Nog onvoldoende bronnen

● Check schrijfwijzer!!

Zoekstrategie ● Zoekschema is heel kort 
● Weinig woorden met weinig

synoniemen of engelse vertalingen
● Tip: Gebruik boleaanse

operatoren!!! Krijg je pluspunten
mee

Zoekstrategie is duidelijk

Goede filters toegepast



Bijlage 2 Verwerking van feedback peergroep
Wat wij hebben gedaan met de verkregen feedback

De feedback op het onderzoeksverslag kregen wij toen het verslag nog niet compleet af
was. Hierdoor is de feedback niet compleet. We hopen er het beste uit gehaald te hebben
en zo het verslag in inhoud en kwaliteit te verhogen.

Voor het voorwoord kregen we als tip om de leeftijd van de jongeren waarover het
onderzoek gaat nog te benoemen en om onszelf voor te stellen. Dit hadden we inderdaad
over het hoofd gezien en zijn daarom blij met de verkregen feedback. Ons los van elkaar
voorstellen vonden we niet nodig, dus daarom hebben we kort benoemd met hoeveel we zijn
en wat we studeren.

De inleiding van het verslag had niet veel verandering nodig. De verkregen feedback gaf aan
dat de inleiding een goede vraagstelling had en duidelijke achtergrond van de opdracht
aangaf. Wel werd gezegd dat het wat te kort werd benoemd waarom het zo belangrijk is dat
het probleem eenzaamheid wordt aangepakt. Daarom hebben we kort uitgelegd wat
eenzaamheid is, en een het percentage jongeren dat eenzame gevoelens heeft opgezocht
en toegevoegd.

De methode was op het verkrijgen van de feedback niet aanwezig waardoor hier ook geen
feedback over verkregen is.

Over de resultaten hebben we weinig feedback verkregen. Het enige wat echt werd
benoemd is dat maatschappelijke gevolgen op eenzaamheid, zoals social media, ook
interessant is om over te schrijven. Dit hebben we dan ook kort toegevoegd bij de deelvraag;
‘Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?’ Dit had echt een toegevoegde waarde
aan het stuk. Verder zeiden ze dat de resultaten een mooie en duidelijk stuk was met een
goede analyse en bronnen.

Hetzelfde over de methode geldt ook voor de discussie. Hier hadden we alleen nog een
opzetje staan waardoor het erg rommelig en onoverzichtelijk leek. Wel kregen we als tip om
factoren die het onderzoekproces hebben beïnvloed toe te voegen en wat er goed en fout
ging bij het schrijven van het onderzoeksverslag. Dit wilde we al toevoegen, maar waren we
nog niet aan toegekomen. Daardoor was het wel een goede herinnering, maar niet zozeer
nodig.

De conclusie was nog niet geschreven op het moment van de feedback en de
literatuurstudie was nog niet volledig. Daarom kregen we ook als feedback om naar de
schrijfwijzer te kijken en de literatuurstudie verder aan te vullen met bronnen. Dit hebben we
dan ook zeker gedaan, want veel gebruikte bronnen stonden nog met de linkjes in het
verslag en nog niet in de literatuurstudie.

Als laatste verkregen onderdeel waar feedback op is gegeven is de zoekstrategie. Deze
was, omdat we nog midden in het schrijven van het verslag waren, niet af. Er stond nog te
weinig in en het zoekschema en de synoniemen waren er wat weinig. Hier waren we het
mee eens, waardoor we het wat hebben uitgebreid. Als extra tip, die erg gewenst was,
kregen we om booleaanse operatoren zoals AND, OR, NOT te gebruiken voor extra punten.



Dit hadden we namelijk wel gedaan, maar nog niet opgeschreven in de zoekstrategie. Dit
hebben we dan dus ook gedaan.

We zijn erg blij met de verkregen feedback, omdat we zo het verslag konden verbeteren in
inhoud en kwaliteit. Daarnaast zie je soms zelf je grammatica of zinsopbouw fouten niet, dus
dan was het prettig dat onze peergroep met ons meekeek.

Bijlage 3 Tussentijdse groepsevaluatie
Dit is hoe de groep halverwege het verslag dacht over de samenwerking.

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

Motivatie:

Iedereen werkt goed samen mee, taken worden ook goed uitgevoerd. Het is fijn als we aan
elkaar laten weten als we niet aanwezig kunnen zijn. Er is ruimte voor verbetering maar het
gaat wel de goede kant op. De afspraken die we maken kunnen in een word bestand gezet
worden.

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 strakke planning en weten wat er gedaan moet worden, we
vragen ook feedback in de lessen. Iedereen werkt goed volgens de methode.

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: 6.5

Motivatie: Er is veel afwezigheid door ziekte of persoonlijke problemen, er wordt wel goed
gecommuniceerd maar het kan wel beter in het stukje samen komen, Iedereen luistert naar
elkaar, en we kunnen elkaar ook zo nodig vragen stellen, en er wordt ook gerapporteerd wat
er wordt gedaan. Het zou fijn als iedereen hierin initiatief kan nemen.

Conflicthantering

• Ruimte geven voor verschillende meningen
• Bespreken van meningsverschillen



• Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten
Cijfer: 7

Motivatie: iedereen kan zijn mening geven zonder dat er conflicten ontstaan, en toont
bijdrage.

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: Iedereen komt zijn werkafspraken na, en de taken worden eerlijk verdeelt.
Sommige van ons zouden meer initiatief mogen nemen. Verder maken wij gebruik van
elkaars sterke kanten en we maken het werk op tijd af.

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: Afspraken met Andy en de docent worden nagekomen, de PVA is op tijd
ingeleverd. We leggen contact met Andy als het nodig is. De werkgever is ook tevreden over
het werk. En we werken aan de feedback die ons wordt gegeven.

Afspraken:

● Laatste 5 minuten van de les de uren invullen.
● Nakomen van de groepsregels zoals: het op tijd komen, als je niet aanwezig kunt zijn

of te laat komt dit graag doorgeven aan je mede groepsgenoten.
● Regelmatig de opdrachtgever informeren, een update geven van de opdracht.



Bijlage 4 Groepsevaluatie achteraf
Hoe is de start en de planning van het project verlopen?
De start van het onderzoeksverslag begon met een kennismaking met het groepje, de
docent en met Andy. Er werd uitleg gegeven over wat er van ons verwacht werd en wat we
uiteindelijk moesten onderzoeken.

De planning van het onderzoeksverslag werd vastgelegd tijdens het schrijven van
samenwerkingsovereenkomst en het Plan Van Aanpak (PVA). Hierdoor hadden we goede
handvaten voor wat er voor wanneer moest gebeuren, en wie wat ging doen. Maar ook niet
onbelangrijk was dat we door dit van tevoren vastgelegd hadden, we allemaal wisten wat we
zouden doen als iemand zich niet aan de afspraken zou houden. Dit gaf duidelijkheid en
rust.

Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de
docent?
De samenwerking binnen de groep verliep goed. We communiceerde op school tijdens de
lessen, via een whatsapp groep en hadden verschillende meeting in Teams. Door elkaar op
de hoogte te houden en de whatsappgroep was contact zoeken voor vragen of tips heel
makkelijk. Daarnaast hielpen we elkaar als iemand er even niet meer uitkwam, of lazen we
elkaars werk door om tips en tops te geven.

De samenwerking met de opdrachtgever en de docent verliepen altijd goed. De
opdrachtgever stuurde we het plan van aanpak op en hielden we tussentijds op de hoogte.
Als er een vraag was wilde hij deze ook altijd beantwoorden. De communicatie met de
docent was laagdrempelig en daardoor erg prettig. Als we ergens tegenaan liepen of vragen
hadden konden we dit in de les, of via Teams altijd vragen. Dit hebben we dan ook als fijn en
leerzaam ervaren.

Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld?
De taken waren van de voren in het plan van aanpak al verdeeld. Dit hebben we met het
gehele groepje besproken. We keken naar ieders eigen kwaliteiten, en op basis daarvan
hebben we de taken verdeeld. Dit verliep heel makkelijk en zonder discussie. We waren het
er allemaal namelijk mee eens dat iedereen ongeveer hetzelfde hoeveelheid werk moet
gaan doen, zodat er geen scheve gezichten komen.

Hoe verloopt de communicatie in de groep?
De communicatie verliep, zoals hierboven al vernoemt, via Whatsapp en Teams. De
momenten dat we op school mochten komen (tussen de coronapandemieën door) hebben
we dan ook echt gekoesterd. Als we als groep bij elkaar konden komen en in real life en met
elkaar een gesprek konden voeren was dit veel fijner dan via een beeldscherm. Op
momenten zoals dit hebben we dan ook grote stappen gemaakt in het vooral helpen als er
moeilijkheden waren, maar ook in het schrijven en verbeteren van het onderzoeksverslag.

Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest?
Iedereen was vastberaden om deadlines van het plan van aanpak en het onderzoeksverslag
te halen. Daarom deed iedereen haar best om zich zo veel mogelijk in te zetten. Natuurlijk
waren er momenten waarvan niet iedereen even hard mee kon werken, maar dit werd altijd
gecommuniceerd via de app groep. Iemand had dan namelijk een legitieme reden om de
deadline te missen, of niet aanwezig te kunnen zijn.



Welke rol vervulde elk projectgroep lid?
Celine: Heeft gewerkt aan de deelvraag eenzaamheid signaleren en de methode.
Veerle: Heeft gewerkt aan de deelvraag eenzaamheid signaleren, de inleiding, de discussie,
bijlage 2 en de poster.
Deepika: Heeft gewerkt aan de deelvraag factoren bij eenzaamheid en de discussie.
Amy: Heeft gewerkt aan de deelvraag factoren bij eenzaamheid, voorwoord, inleiding en
conclusie/aanbevelingen.
Berber: Heeft gewerkt aan deelvraag verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid,
samenvatting en presentatie.
Firdevs: Heeft gewerkt aan de deelvraag problematische eenzaamheid en de methode.
Amina: Heeft gewerkt aan de deelvraag problematische eenzaamheid en discussie.

Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)?
Tevreden:
We zijn als groep tevreden over allereerst het eindverslag. We hebben er veel tijd en
aandacht aan besteed en hopen echt dat Coalitie Erbij er wat aan heeft. Daarnaast zijn we
tevreden over hoe we voordat we aan het onderzoeksverslag begonnen zijn alles al vast
hadden gelegd en verdeeld hadden. Dit zorgde voor veel rust tijdens het schrijven van het
verslag. Als laatste zijn we erg tevreden met hoe we met elkaar zijn omgegaan. Voordat het
Urban Health Project begon kende wij elkaar helemaal niet, en we hebben elkaars mening
altijd gerespecteerd en elkaar waar nodig geholpen.

Ontevreden:
Waar we als groep ontevreden over zijn is hoe de opkomsten waren tijdens de fysieke
lessen. Dit waren lessen waar we als groep veel uit haalde, maar dit soms lastig werd
gemaakt omdat niet iedereen aanwezig was. Over deze afwezigheid hebben we het dan ook
gehad en we hebben samen gekeken hoe de desbetreffende personen dit konden
verbeteren. Na dat gesprek ging het dan ook veel beter. Als tweede punt zijn we ontevreden
over het houden aan de tussentijdse deadlines die we voor onszelf maakte. Deze werd niet
altijd door iedereen gehaald. Vaak kwam dit door een legitieme reden, maar was het wel
vervelend voor de rest van de groepsleden. Als derde en laatste punt zijn we ontevreden
over het feit dat we minder vaak naar school konden (door COVID-19) en daardoor ook een
les met Andy hebben gemist. Hij zou misschien nog eens langskomen op school om te
kijken hoe het ging met het maken van het verslag, maar dit ging dus niet door. Dit vonden
we erg jammer, omdat zijn mening volgens ons wel belangrijk is en omdat we het voor zijn
opdrachtgever maken.

Een tip en pluim aan de individuele projectgroep leden.
Celine: Tip: meer planmatig werken Pluim: denkt fijn mee, neemt verantwoordelijkheid en
wilt graag helpen.

Veerle: Tip: minder stressen en meer uit handen geven, niet te veel hooi op je vork nemen
Pluim: stuurt de groep goed aan en helpt waar nodig en heel fijn om mee samen te werken.

Deepika: Tip: geen dingen tijdens school plannen en meer initiatief nemen Pluim: denkt fijn
mee, een meewerkend teamlid die graag goed en netjes werk wil leveren.

Amy: Tip: meer communiceren en hulp vragen als dat nodig is Pluim: Kan duidelijk schrijven
en doet goed mee en levert altijd goed werk.



Berber: Tip: minder hooi op je vork nemen Pluim: toont goed initiatief, kan goed werken met
programma’s en werkt graag door

Firdevs Tip: vaker op tijd komen op school en met deadlines en beter communiceren Pluim:
goede schrijfvaardigheden.

Amina: Tip: kan wat meer werken aan sommige zinsopbouw Pluim: wil altijd meehelpen en
denkt goed mee.
Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken
Voor een volgend verslag mogen we allemaal wat strenger zijn naar elkaar om ervoor te
zorgen dat de tussentijdse deadlines wel gehaald worden. Daarnaast nemen we wel mee
naar andere projecten hoe we met elkaar zijn omgegaan en hoe we elkaar hebben
aangevuld. Hier hebben we allemaal individueel wat op sociaal vlak wat van geleerd.

Een concrete afspraak zou dan zijn; wees jezelf, maar dan ietsjes strenger, om zo het
allerbeste uit de groepsprestatie te halen.



Bijlage 5 Individuele reflectie samenwerking
Persoonlijke reflectie n.a.v. de samenwerking tijdens het maken van het onderzoeksverslag.

Celine:

Inzet: 7

Iedereen deed zijn best, wel was het zo dat niet alles altijd volgens de afspraken af waren.

Managen van het project: 6,5

Over het algemeen verliep het wel soepel, alleen niet altijd heeft iedereen zich aan bepaalde
deadlines gehouden.

Interne communicatie/ samenwerking: 7

Samenwerking verliep naar mijn idee goed, wel over afwezigheid etc had er meer
gecommuniceerd mogen worden. Tijdens het project zelf werd wel altijd geluisterd naar
iedereen.

Conflicthantering: 6

Op het moment dat iemand zich niet aan de deadline hield of iets dergelijks hadden we
allemaal wel wat strenger mogen zijn, maar je kent elkaar allemaal niet zo goed dus zijn we
denk ik toch allemaal wat terughoudend geweest.

Interne werkafspraken: 7

Alles wat we bedacht hebben is in overleg gegaan met het groepje waardoor niemand voor
verassingen stond, dit is een erg fijne manier van werken.

Externe communicatie/ - samenwerking: 7,5

De docent nam altijd even de tijd om naar je te luisteren en feedback te geven waar je dat
wilde, dit was erg fijn zodat we wisten waar we op moesten letten.

Veerle:

Inzet 6,5

De inzet van iedereen was over het algemeen heel goed. Soms werden deadlines alleen
niet gehaald waardoor het allemaal wat langer duurde.

Managen van het project 7

Sommige hadden dit iets minder, maar er waren er toch een paar die dit wel in de gaten
hielde. Ik persoonlijk was goed op de hoogte van wat er gedaan moest worden en wanneer
er deadlines waren. Wel was ik zelf ook soms wat slordig met de deadlines vanwege drukte
in mijn privéleven.

Interne communicatie/ samenwerking 7



We hebben tijdens het schrijven van het verslag elkaar goed op de hoogte gehouden wat er
af was en wat er nog gedaan moesten worden. We luisterde dan naar elkaar en spraken een
haalbare deadline af.

Conflicthantering 6

Tijdens het maken van dit onderzoeksverslag zijn we als groep tegen een paar dingen
aangelopen. Dit werd dan benoemd, maar niet altijd op gereageerd. Voor een volgende keer
mogen we dan allemaal hier iets strenger op zijn. Naast die kleine dingetjes zijn er geen
grote conflicten geweest.

Interne werkafspraken 7,5

De afspraken werden gezamenlijk bedacht en in de groepsapp ter herinnering gestuurd.
Hierdoor wist iedereen waar zij aan toe was en waren de taken eerlijk en duidelijk verdeeld.

Externe communicatie/ - samenwerking 8

Het contact met Andy prettig. Hij heeft de opdracht uitgelegd en wij stuurde hem tussentijds
het plan van aanpak en het onderzoeksverslag op, waarop hij enthousiast reageerde.

Deepika:

Inzet 7

De inzet van iedereen was over het algemeen heel goed. Een verbeterpunt is zou wel het
halen van de deadlines zijn, deze werden niet altijd gehaald waardoor het allemaal wat
langer duurde.

Managen van het project 7

Over het algemeen hield iedereen zich aan de planning. Af en toe kwam er iets tussen maar
iedereen zorgde ervoor dat zijn werk af was.

Interne communicatie/ samenwerking 6

De communicatie had wat beter kunnen gaan. Meerderheid van de communicatie ging via
de app. Sommige reageerde heel laat of helemaal niet. Persoonlijk vond ik dit wel jammer
want dit zorgde ook voor vertraging op bepaalde punten.

Conflicthantering 6

Er is vaker in de groep aangegeven of de communicatie beter kon. Er werd gezegd dat hier
op gelet zou worden maar dot was niet altijd het geval. Ook hadden we dit een paar keer bij
de docent aangegeven maar zij nam nooit echt actie en liet het vooral aan ons over om het
op te lossen. Dit vond ik wel jammer

Interne werkafspraken 7

De taken zijn netjes onderling verdeeld en iedereen heeft ook netjes zijn taken uitgevoerd

Externe communicatie/ - samenwerking 7

De communicatie met de docent en met Andy waren beide erg fijn. Wanneer er vragen
waren kregen we snel en duidelijk antwoord.



Amy:

Inzet 7

De inzet was van iedereen over het algemeen goed. Iedereen maakte zijn stukjes, soms had
dit wat vertraging, maar uiteindelijk gebeurde het wel.

Managen van het project 7

Sommige hadden dit iets minder, maar er waren er toch een paar die dit wel in de gaten
hielde. Ik persoonlijk was goed op de hoogte van wat er gedaan moest worden en wanneer
er deadlines waren. Wel was ik zelf ook soms wat slordig met de deadlines vanwege drukte
in mijn privéleven.

Interne communicatie/ samenwerking 6

De communicatie liep wisselend. Sommige reageerde altijd en andere reageerde soms
weken niet. Dit vond ik persoonlijk wel jammer, maar uiteindelijk heeft wel iedereen zijn
stukje af kunnen maken. In de klas waren we actief en hielpen we elkaar goed.

Conflicthantering 6

Ik heb vaker aangegeven dat het jammer is als mensen niet op komen dagen en dan ook
niet reageren via de telefoon. Dit werd meestal ook genegeerd. Voor mij was het
belangrijkste dat we de deadline haalde en dit is gelukt. Hierom heb ik dit wel aangegeven,
maar daarna link laten liggen.

Interne werkafspraken 7

Iedereen voerde zijn taken uit en hielp elkaar. Dit was erg prettig.

Externe communicatie/ - samenwerking 8

We hebben heel veel fijne feedback gekregen van de docent. Ook hebben wij tussentijds
contact gehad met Andy.

Berber:

Inzet 7

De inzet tijdens dit project was over het algemeen goed. Iedereen wilde het project graag
met een goed cijfer afronden, wat ons motiveerde om ons best te doen.

Managen van het project 7

Het managen van het project ging vanaf mijn kant soms wat minder: door drukte met andere
dingen vond ik het heel lastig om overzicht te bewaren en wist ik soms niet goed wat ik
moest doen. Gelukkig waren er een aantal van ons groepje die het overzicht heel goed
bewaarden. Wel vind ik het vervelend dat de kar achteraf best getrokken is door een aantal
personen uit het groepje en niet door iedereen (waaronder mijzelf). Ik hoop dit
gecompenseerd te hebben door veel en goed werk te hebben geleverd.

Interne communicatie/ samenwerking 6



De interne communicatie en samenwerking verliep goed, de meesten van ons waren actief
in de appgroep en tijdens de lessen, wat ervoor zorgde dat iedereen zijn taken uitvoerde.
Wel heb ik het idee dat de werkverdeling niet altijd helemaal gelijk is geweest.

Conflicthantering 6

Qua conflicthantering was het soms een beetje zoeken, ik merkte soms een beetje een
ongelijke interesse in het project en ik vond het moeilijk hier iets van te zeggen.

Interne werkafspraken 7

De interne communicatie en samenwerking verliep goed, de meesten van ons waren actief
in de appgroep en tijdens de lessen, wat ervoor zorgde dat iedereen zijn taken uitvoerde.

Externe communicatie/ - samenwerking 9

De externe communicatie verliep goed: we hebben de opdrachtgever tussentijds een mail
gestuurd om hem op de hoogte te houden, wat denk ik heeft bijgedragen aan een goede
samenwerking met Coalitie erbij.

Firdevs:

Inzet 7

De inzet was in het algemeen goed. Iedereen zorgde ervoor dat er wat gedaan werd aan het
project, om het zo goed mogelijk af te ronden

Managen van het project 6.5

Dit is door sommige groepsleden heel goed gedaan, zei waren ook degene die vooral
vertelden wat er gedaan moest worden, om de nodige deadlines te halen. Dit heeft ons
zeker wel geholpen, maar in de toekomst zou dit anders gedaan kunnen worden zodat het
minder moeizaam gebeurt. Dit is dan ook zeker een verbeterpunt naar mij zelf toe.

Interne communicatie/ samenwerking 6

De interne communicatie verliep goed, veel groepsgenoten waren actief en gaven alles door
wat er gedaan moest worden. Dit hielp ook de mensen die dan soms afwezig waren in een
les. Doordat er soms niet goed werd gecommuniceerd liep het moeizaam en werden
onderlinge deadlines niet altijd gehaald.

Conflicthantering 6,5

We hebben tijdens het project gelukkig geen grote conflicten gehad. We waren altijd
respectvol naar elkaar toe. Echter zijn er natuurlijk wel waar het nodig is punten besproken
dat verbeterd konden worden, en hier zijn we dan ook op aangesproken door de
groepsgenoten.

Interne werkafspraken 7

De afspraken zijn gezamenlijk besproken en eerlijk verdeeld en zo nodig werd ook een
herinnering in de groepsgesprek gestuurd. Dit zorgde er voor dat iedereen zijn stukje in orde
had.



Externe communicatie/ - samenwerking 8.5

De externe communicatie verliep goed. We hebben van de docent goed feedback gekregen
en de opdrachtgever hebben wij via de mail op de hoogte gehouden.

Amina:

Inzet 7

Ik vond de inzet voor dit project best goed. Iedereen had dezelfde doel, namelijk dit project
afronden met een mooi cijfer.

Managen van het project 6

Niet iedereen hield zich helaas aan de gemaakte afspraken. Dit had zeker beter gekund.

Interne communicatie/ samenwerking 6

Onder sommige teamleden ging de communicatie super goed en overzichtelijk. Helaas was
het bij de andere vaak genoeg ook dat er niet werd gereageerd of veelste laat waardoor de
deadlines niet altijd werden nagekomen.

Conflicthantering 6

Niet iedereen zat op dezelfde level. Hierdoor hebben wij als groep steeds moeten kijken met
hoe wij nu verder willen gaan en daardoor nieuwe deadlines moesten afspreken.

Interne werkafspraken 7

De gemaakte afspraken zijn merendeels allemaal nagekomen en hier ben ik tevreden over.

Externe communicatie/ - samenwerking 9

Dit is super goed gegaan. De communicatie is via mail verlopen met de opdrachtgever.



Bijlage 6 Individuele reflectie leerdoel
Persoonlijke reflectie n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen:

Celine:

Mijn persoonlijke leerdoel was om te zorgen dat ik niet alles op het laatste moment maak, de
ene week is dit wel gelukt en de andere keer niet. Ik moet voor mezelf een goede reden ter
motivatie gaan vinden omdat ik merk dat ik niet erg gemotiveerd ben voor überhaupt school.
Ik probeer mijn best te doen voor de groep zodat ik hun niet laat vallen.

Wel wil ik zorgen dat ik de aankomende tijd vaker aanwezig ben. Ik ben de afgelopen tijd
vaak afwezig geweest tijdens de lessen, en ook al heeft dit soms zijn privé redenen, moet ik
ervoor zorgen dat school er niet onder gaat leiden.

De laatste weken ben ik vaker aanwezig geweest en vind ik ook dat ik goed me best heb
gedaan voor het project.

Veerle:

Mijn persoonlijke leerdoel tijdens het UHP-project was het ontwikkelen van mijn
leidinggevende kwaliteiten en meer het voortouw nemen. Hier heb ik aan gewerkt door te
proberen mijn groepsgenoten te begeleiden in het proces van het verslag, het maken van
afspraken en ze hieraan te helpen herinneren.

Als feedback kreeg ik terug dat ik soms de touwtjes juist wat meer los had mogen laten. Hier
ben ik het compleet mee eens. Ik merkte dat als ik mij te verantwoordelijk voel voor iets, ik
sneller taken van andere over neem en zo de verdeling verander.

Naar een volgend verslag neem ik mee dat ik wat verder achterover mag gaan zitten. Als
nieuwe aangeleerde vaardigheden neem ik mee; het overzicht houden, het planmatig
werken en vooruitkijken.

Deepika:

Mijn leerdoel tijdens het UHP-project was om mijn onderzoekskwaliteiten te verbeteren en
leren feedback te geven aan mijn groepsgenoten.

Zelf ben ik zeer tevreden met wat ik heb kunnen bereiken tijdens dit project. Ik merkte aan
mezelf dat ik veel kritischer te werk ging tijdens het opzoeken van bronnen voor het maken
van de deelvragen in vergelijking met bijvoorbeeld mijn werkwijze in leerjaar 1. Ik let veel
meer op wat ik opzoek, hoe ik iets opzoek en ook let ik veel beter op het aantal hits die ik
krijg wanneer ik iet opzoek in een zoekmachine als google.

Positieve feedback geven daar ben ik altijd wel goed in geweest, ik zoek namelijk de goeie
kwaliteiten van iemand op. Kritische feedback geven heb ik echter altijd lastig gevonden.
Toch vind ik dat ik tijdens dit project wanneer nodig toch passende kritiek heb kunnen geven.

Amy:

Mijn SMART doel om aan te werken tijdens dit project was: Eind januari 2022 kan ik
feedback geven aan mijn klasgenoten op een passende manier.



Ik heb gemerkt dat ik tijdens het project op tijd aangaf wanneer ik dacht dat mensen
achterliepen. Ook heb ik op tijd aangegeven als iets niet liep via de beoordeling. Ik heb het
op zo’n manier gebracht dat ik mijn teamgenoten kon helpen bij eventuele aanpassingen en
als mensen in tijdnoot kwamen, dat ik dan ook kon helpen. Ik denk dat ik geleerd heb om
tijdig en professioneel feedback te geven en zie hier een grote verandering in. Mijn doel kan
ik als behaald zien.

Berber:

Als persoonlijk leerdoel had ik om aan het einde van het UHP-project te kunnen werken
zonder afleiding. Om dit te bereiken was ik van plan ik per werkdag gemiddeld 1 uur zonder
afleiding aan het UHP werken.

Tijdens dit project heb ik geregeld zonder afleiding kunnen werken. Dit was mede mogelijk
doordat ik dit als doel had opgesteld: als ik een doel stel, dan wil ik mij daaraan houden.
Middels een soort affirmatie is het mij dus gelukt geconcentreerd te werken aan mijn doel.
Echter, soms waren er momenten dat dit minder ging en dat ik veel werd afgeleid door
bijvoorbeeld mijn telefoon. Wel ben ik mij hier nu bewust van geworden en weet ik inmiddels
wat ik kan doen om de afleiding weg te nemen. Al met al ben ik dus tevreden over het
navolgen van mijn persoonlijke leerdoel.

Firdevs:

Mijn persoonlijke leerdoel tijdens het UHP-project was om mijn onderzoekskwaliteiten te
verbeteren en meer verantwoording te nemen. Ik heb gemerkt dat het vinden naar goede
bronnen veel beter ging. Dit kwam omdat ik specifieker ging zoeken.

Ik heb gemerkt dat het tijdens de project, verantwoording nemen de ene keer wel lukte en de
andere keer weer niet. Dit kwam ook omdat ik bijvoorbeeld soms te laat kwam of de ene
keer niet aanwezig kon zijn. Dit waren de punten waarbij ik vond dat ik meer verantwoording
kon nemen. Het niet aanwezig kunnen zijn had zo zijn geldige redenen, maar bijvoorbeeld
het te laat komen kon ik door kleine interventies te nemen misschien voorkomen. Na de
tussentijdse groepsevaluatie hebben we alles besproken samen met de groep, vind ik dat ik
hierna wel beter mijn best heb gedaan.

Amina;

Mijn persoonlijke leerdoel tijdens het UHP-project was dat ik eind januari 2022 een goede
eigenschap zou ontdekken over mijzelf wat betreft het samenwerken in een
onderzoeksproject.

Met trots kan ik vertellen dat ik erachter ben gekomen dat ik goed ben in feedback
ontvangen en hiermee aan de slag te gaan. Ik heb mijn stukken aangepast en vind het fijn
als ik feedback kreeg. Ik weet van mijzelf dat ik onzeker kan zijn over mijn geschreven
stukken en hierdoor helpt het mij om zekerder te worden.



Bijlage 7 Enquête
Vragen enquête eenzaamheid onder jongeren

Achtergrond variabele

1. Binnen welke leeftijdscategorie val je?
• 15 - 18
• 19 - 21
• 22 – 25

2. Woon je in regio Rotterdam?
Ja, Nee

3. Wat is je thuissituatie?
• ik woon thuis
• ik woon op mezelf
• ik woon samen ( met partner)
• anders, namelijk…?

4. Wat doe je in dagelijkse leven ?
• School/studie
• Werk
• Sporten
• Met vrienden zijn
• Met familie zijn
• Anders, namelijk…?

Diepgang

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

5. Welke woorden vindt jij passen bij alleen zijn?
• Rustig
• Stil
• Geïsoleerd
• Fijn
• Ouderen
• Corona
• Verdrietig
• In je eentje zijn
• In een groep zijn
• Onbegrepen
• Op de achtergrond
• Geen vrienden of familie
• Geen luisterend oor
• Onafhankelijk
• Verlegen
• Afzondering



• Verlaten voelen
• Zelfverzekerd voelen

6. Welke woorden vind jij passen bij eenzaam zijn?
Zelfde als vraag 1

7. Voel je je weleens alleen?

8. Voel je je weleens eenzaam

2.      Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem? 

9. Wanneer denk je dat eenzaamheid een probleem is? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
- Als het een langere tijd aanhoudt
- Als ik mij er slecht door voel.
- Als mijn dagelijks leven erdoor beïnvloed wordt.
- Anders namelijk …

3.      Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid? 

10. Wat zijn kernmerken die bij jou passen?
- Sociaal
- Teruggetrokken
-  Enthousiast
- Passief
- Flexibel
- Geduldig
- Introvert
- Extravert
- Gedreven
- Zelfverzekerd
- Onzeker
- Communicatief
- Stil

11. Hoe vaak in de week heb je sociale contacten buiten je woonsituatie?
1 tot 3 keer per week, 4 tot 6 en elke dag.

12. Met hoeveel mensen heb je diepgaande contacten?
1 tot 3, 4 tot 6, 7 en meer.

13. Ben je tevreden over je sociale contacten?
Zeer tevreden, tevreden, minder tevreden en niet tevreden.

14. Welke factor kan volgens jou een rol spelen bij eenzaamheid?
- Corona virus
- Thuissituatie



- Persoonlijke kenmerken
- Social-media
- Studie of school
- Sociale contacten
- Relationele factoren
- Maatschappelijke factoren
- Anders…

4.      Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren? 

15. Wanneer denk je bij anderen dat zij eenzaam zijn?
- Stil
- Geïsoleerd
- Alleen
- Geen reactie op social-media
- Teruggetrokken houding
- Geen sociaal contact zoeken
- Anders namelijk…

16. Hoe gedraag jij jezelf als je eenzaam voelt?
- Stil
- Geïsoleerd
- Alleen
- Geen reactie op social-media
- Teruggetrokken houding
- Geen sociaal contact zoeken
- Anders namelijk…

17. Vind jij dat er genoeg gedaan wordt om eenzaamheid onder jongeren te
verminderen?
(open vraag)

18. Wat denk jij dat zou helpen om eenzaamheid onder jongeren te verminderen?
(open vraag)



Bijlage 8 Urenverantwoording





Bijlage 9 Poster



Bijlage 10 Zoekstrategie

Onderwerpen Nederlandse zoektermen Engelse zoektermen

Definitie
eenzaamheid

Eenzaamheid, definitie, wat is..
Factoren, jongeren, oorzaken,
problemen, gezondheid,
signalen, signalering, welzijn,
wereld

Definition, Loneliness, what
is…Cause, youngh, children,
problems, reason, signal, trouble,
health, world

Criteria
eenzaamheid

Eenzaamheid, criteria, meten,
eenzaam, tieners, onlinewereld,
sociale media, internet

Criteria, loneliness, measurement,
alone, online world, social media

Problematische
eenzaamheid

Eenzaamheid, problemen,
oplossingen, signalen,
ondervindingen, COVID-19

Loneliness, problems, solution,
signals, outcome, covid-19

Waar heb je
op gezocht?

Welke
combinatie
van
zoektermen
heb je
gebruikt? 

Hoeveel
resultaten
levert je
zoekactie
op? 

Filters Welke artikelen heb je
geselecteerd bij deze
zoekactie?

Springerlink Eenzaamheid
jongeren
signalen

146
resultaten

15
resultaten

41
resultaten

Zie alleen:
Psychology,
General

Zie alleen:
Psychology

https://link.springer.com/article/
10.1007/s13170-015-0053-5

https://link.springer.com/article/
10.1007/s41480-019-0006-6

Springerlink De Jong
Gierveld
schaal

35
resultaten

https://link.springer.com/article/
10.1007/BF03078118

https://link.springer.com/article/10.1007/s13170-015-0053-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s13170-015-0053-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03078118
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03078118


Springerlink Definition
AND
Loneliness

538
resultaten
(na
toepassen
filters)

https://link.springer.com/referen
ceworkentry/10.1007/978-1-441
9-1005-9_811

Springerlink Probleem
eenzaamheid
jongeren

317
resultaten

128
resultaten

Date
published:
2015-2021

https://link-springer-com.ezprox
y.hro.nl/chapter/10.1007/978-90
-368-1953-4_1

Springerlink Eenzaamheid
AND
problematisch
jongeren

99
resultaten

https://link-springer-com.ezprox
y.hro.nl/chapter/10.1007/978-90
-368-1953-4_15

Springerlink Eenzaamheid
een probleem

1068
resultaten

450
resultaten

168
resultaten

Date
published:
2015 – 2021

Content
type:
chapter

https://link-springer-com.ezprox
y.hro.nl/chapter/10.1007/978-90
-368-0846-0_9

Springerlink Eenzaamheid
een probleem

1068
resultaten

450
resultaten

275
resultaten

Date
published:
2015 – 2021

Content
type: article

https://link-springer-com.ezprox
y.hro.nl/article/10.1007/s12414-
017-0228-8

Springerlink Jeugd AND
eenzaam

39 2017-2022 Hoeveel jeugdigen zijn
eenzaam? | SpringerLink (hro.nl

Springerlink Eenzaamheid
AND internet

99 2017-2022 Eenzaamheid en internet |
SpringerLink (hro.nl)

Springerlink Eenzaamheid
AND jongeren

183
resultaten

Eenzaamhei
d AND

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1005-9_811
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1005-9_811
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1005-9_811
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_1
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_1
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_1
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_15
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_15
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_15
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-0846-0_9
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-0846-0_9
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-0846-0_9
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/article/10.1007/s12414-017-0228-8
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/article/10.1007/s12414-017-0228-8
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/article/10.1007/s12414-017-0228-8
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_2
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_2
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_15
https://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_15


20
resultaten

jongeren
AND DSM-5

https://link.springer.com/article/
10.1007/s41480-019-0006-6

Springerlink Eenzaamheid
AND jongeren
AND factoren

275 2018
https://link.springer.com/chapter
/10.1007/978-90-368-1953-4_1
0

Springerlink eenzaamheid
AND invloed
AND
onderschattin
g

5 2019-2022 Neem eenzaamheid op in de
DSM-5 | SpringerLink

Google
Scholar

Eenzaamheid
onder
jongeren
COVID-19

Invloed AND
eenzaamheid
onder
jongeren AND
COVID-19
AND welzijn

148
resultaten

123
resultaten

Vanaf jaar
2021

Vanaf jaar
2021

https://link.springer.com/articl
e/10.1007/s12452-021-0025
5-6

Google
Scholar

Eenzaamheid
AND jongeren

Eenzaamheid
AND jongeren

Eenzaamheid
AND jongeren
AND
oplossing

Eenzaamheid
AND jongeren
AND
oplossing
AND
gezondheid
AND tijdschrift
Nederland

Eenzaamheid
OR loneliness
AND jongeren

11.300
resultaten

879
resultaten

431
resultaten

195
resultaten

124
resultaten

Vanaf jaar
2020

Vanaf jaar
2020

Vanaf jaar
2020

Vanaf jaar
2020

https://www.tijdschriftvoorpsychi
atrie.nl/assets/articles/62-2020-
10-artikel-vanamelsvoort.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1953-4_10
https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s41480-019-0006-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12452-021-00255-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12452-021-00255-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12452-021-00255-6
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf


AND
oplossing OR
solution AND
gezondheid
AND tijdschrift
Nederland

Google
Scholar

eenzaamheid
AND jongeren
AND online
wereld

eenzaamheid
OR loneliness
AND jongeren
OR Young
people AND
online wereld
AND nl

2.310
resultaten

195
resultaten

134
resultaten

Vanaf jaar
2021

Vanaf jaar
2021

https://pure.hva.nl/ws/files/1792
7391/Brochure_Jongerenwerk_i
n_de_online_leefwereld_van_jo
ngeren.pdf

Google
Scholar

Criteria AND
loneliness

https://psycnet.apa.org/record/1
984-00238-001

Google
sholar

eenzame
jongeren AND
interventies
AND op maat

107 2016-2016 Wat_ik_met_Kerst_mis.pdf
(rug.nl)

Google
scholar

jongeren AND
eenzaam
AND
aandoening

Jongeren
AND
eenzaam
AND
aandoening
AND
Behandeling

120 hits

105 hits

Filter vanaf
2021

https://www.nivel.nl/sites/default
/files/bestanden/1004048.pdf

EN

62-2020-10-artikel-vanamelsvo
ort.pdf
(tijdschriftvoorpsychiatrie.nl)

Google
Scholar

eenzaamheid
AND
signaleren

eenzaamheid
AND

178 hits Filter 2021

Brochure_Jongerenwerk_in_de
_online_leefwereld_van_jonger
en.pdf (hva.nl)

https://pure.hva.nl/ws/files/17927391/Brochure_Jongerenwerk_in_de_online_leefwereld_van_jongeren.pdf
https://pure.hva.nl/ws/files/17927391/Brochure_Jongerenwerk_in_de_online_leefwereld_van_jongeren.pdf
https://pure.hva.nl/ws/files/17927391/Brochure_Jongerenwerk_in_de_online_leefwereld_van_jongeren.pdf
https://pure.hva.nl/ws/files/17927391/Brochure_Jongerenwerk_in_de_online_leefwereld_van_jongeren.pdf
https://psycnet.apa.org/record/1984-00238-001
https://psycnet.apa.org/record/1984-00238-001
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/40017404/Lodder_et_al_2016_Wat_ik_met_Kerst_mis_Een_oproep_voor_interventies_op_maat.pdf
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/40017404/Lodder_et_al_2016_Wat_ik_met_Kerst_mis_Een_oproep_voor_interventies_op_maat.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004048.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004048.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-vanamelsvoort.pdf
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