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Beste ondernemers, 

Anderhalf jaar geleden kreeg eenzaamheid en bij een 

community horen voor mij een diepere lading. Door 

een herseninfarct verbleef ik in een revalidatie- 

centrum. Daar zag ik van alles voorbij komen: van 

jong tot oud, van arm tot rijk en met alle beperkin-

gen. Iedereen keek naar elkaar om. Soms was het 

een luisterend oor, een ouwehoerpraatje of een aan-

moediging om door te gaan. Ik kom woorden te kort 

om te beschrijven wat voor gevoel je krijgt wanneer 

mede revalidanten je aanmoedigen. Ik neem dit de 

rest van mijn leven mee.

Ook als ik denk aan eenzaamheid. Spreek het com-

pliment of de aanmoediging uit. Een onbekende, 

iemand uit de straat, een klant, een collega of een 

partner. Een aanmoediging geeft zoveel vreugde. 

Voor jezelf en voor de ander. Zelf heb ik veel geluk 

gehad. Ik kan zeggen dat het weer goed met mij gaat. 

Helaas zijn er elke dag mensen waar het minder goed 

mee afloopt. 

Eenzaamheid. Heb jij hier ooit last van gehad? Mis-

schien niet, maar in onze samenleving zijn er genoeg 

mensen die hier wel mee rondlopen. Met z’n allen 

kunnen we hier wat aan doen. ‘Het begint met een 

klein gebaar‘, vertelt Kavita Parbhudayal in het ma-

gazine. Ook als ondernemer kan je helpen. Special 

hiervoor hebben we de toolkit EHBE (Eerste Hulp bij 

Eenzaamheid). Deze toolkit helpt ondernemers een-

zaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken.

Dit jaar kwam het besef bij ons bestuur. We moeten ons 

zo misbaar mogelijk maken. Het uiteindelijke resultaat: 

een vernieuwde website en een digitaal prikbord waar 

vraag en aanbod van ondernemers met elkaar matchen. 

Wil je een activiteit organiseren en zoek je een andere 

ondernemer om je daarin te ondersteunen? Dan is ons 

digitale prikbord dé plek waar je elkaar vindt! 

We hebben het al vaker benoemd, en we blijven het zeg-

gen; we hebben jullie nodig om een actieve community 

te zijn en elkaar te blijven inspireren en activeren. Soms 

heeft een ondernemer even een zetje nodig; ‘Oh dat is 

ook voor mij weggelegd.’ 

In dit magazine staan een aantal verhalen van onder-

nemers die al vanaf het eerste uur bij de community 

betrokken zijn. Denk daarbij aan Atalay Celenk van de 

Julianaplaza of  Neiske Ritsma van Go mingle, die al 

geruime tijd betrokken zijn en gezien kunnen worden als 

een soort ‘best practice’. Maar in deze editie vind je ook 

de verhalen van Mario Seffelaar (Jumbo Leyweg) die de 

kletskassa is gestart en Peter Verstappen (SeniorenTAB) 

die lokaal is begonnen en nu de hele Benelux bedient. 

Deze ondernemers zijn nog relatief nieuw binnen de 

Community. 

Het begint met een klein gebaar. Laten we elkaar inspi-

reren om dat kleine gebaar naar een ieder te maken!

De Haagse Community tegen Eenzaamheid. Samen in 

strijd tegen eenzaamheid. Met Hart en Zaak.

Stefan Barrett 
voorzitter

VoorwoordVoorwoordVoorwoord
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Kavita Parbhudayal heeft als wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 
in Den Haag onder meer de bestrijding van eenzaamheid in haar porte-

feuille. En ook nu - terwijl de stad na de gemeenteraadsverkiezingen van 
16 maart in afwachting is van een nieuw stadsbestuur - is zij nog altijd 

heel sterk bij het thema eenzaamheid betrokken.

Het begint met een klein gebaar!

Kavita: ‘Nadat ik in 2018 als wethouder was begonnen, hebben we 
al snel het actieplan tegen eenzaamheid ‘Met z’n allen niet alleen’ 
gelanceerd. Ons idee is dat mensen eenzaamheid bij zichzelf en 
mensen in hun omgeving leren signaleren en erover durven praten. 
We zagen namelijk dat niet alleen ouderen eenzaam zijn in onze 
stad. Maar ook mensen waar je het in eerste instantie misschien niet 
meteen van zou verwachten: jongeren en alleenstaande ouders. 
Onderdeel van het actieplan was een bewustwordingscampagne om 
al die verschillende soorten eenzame mensen in beeld te brengen. 
Die campagne heeft veel succes gehad en heel veel mensen bereikt. 
Sindsdien wordt het onderwerp bij bedrijven en scholen intensief 
besproken.’

Corona deelde een klap uit
Maar toen kwam 15 maart 2020, de dag dat Nederland in lockdown 
ging. De coronamaatregelen hebben een flinke klap uitgedeeld aan de 
initiatieven die liepen tegen eenzaamheid. Kavita: ‘We waren net op 
stoom en toen kregen we te maken met de Covid-19 pandemie. Wat 
ik toen zag was ongelooflijk. Iedereen in de stad die al bezig was met 
het onderwerp eenzaamheid belde me op de eerste dag van de eerste 
lockdown. Er was toen al heel erg veel besef bij deze organisaties: dit 
gaat een enorme impact hebben op eenzame mensen.’

De uitkomst van de Gezondheidsmonitor Den Haag laat zien dat deze 
mensen gelijk hebben gekregen. De antwoorden van de respondenten 

door Eveline Veldt

Kavita Parbhudayal toont de toolkit ‘Eerste Hulp bij Eenzaamheid’, die ondernemers kunnen gebruiken om eenzaamheid te herkennen en gesprekken met hun klanten 

aan te knopen; foto: Henriëtte Guest.
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over vragen met betrekking tot hun gezondheid en geluk tonen duidelijk 
aan dat eenzaamheid de afgelopen twee jaar is toegenomen. Kavita: 
‘Dat kent meerdere oorzaken. Doordat we zo lang thuis hebben gezeten 
zijn er meer mensen eenzaam geworden. Dat is reden één. En door de 
discussie die er in de media ontstond over de effecten van de lockdown 
zijn mensen hardop gaan zeggen dat ze eenzaam zijn. En dus zien we 
deze mensen ook terug in de monitor. Er was in het verleden dus veel 
‘stille’ eenzaamheid.’ 

Naastenliefde in de lockdown
Wat je ook zag, is dat de coronapandemie, naast een hoop ellende, ook posi-
tieve bewegingen op gang heeft gebracht. Er was ineens veel meer zichtbare 
naastenliefde. Kavita: ‘Dat klopt. Voor de coronacrisis hadden we in Den Haag 
nog maar een gering aantal ‘Lief en Leedstraten’. 
Dat zijn er nu ruim 300 en het aantal groeit nog steeds. Lief en Leedstraten 
zijn straten waar mensen naar elkaar omkijken en waar de gangmaker van de 
straat aanbelt bij buurtgenoten om een praatje te maken en te zien hoe het 
gaat. Dat simpele gebaar heeft een grote impact op de sociale structuur van 
een wijk. En we zagen ook dat mensen boodschappen voor elkaar gingen ha-
len of elkaars kinderen opvingen. Er was behoefte bij veel mensen om iets te 
betekenen voor een ander. Onze stadsbrede campagne en het maatschap-
pelijke debat over de gevolgen van de coronamaatregelen hebben gelukkig 
bij veel mensen de ogen geopend. Het gesprek over eenzaamheid en hoe 
we dit als maatschappij kunnen voorkomen gaat na corona gewoon door. 
Iedereen, van jong tot oud kan namelijk een bijdrage leveren.’

Gangmakers Geeta en Gerda van de Hengelolaan samen met wethouder Kavita 

Parbhudayal; de Hengelolaan is uit alle Lief en Leedstraten gekozen als Liefste 

Straat van Den Haag 2021. Dat gebeurde tijdens een speciale avond in theater 

Amare; foto: BeeldinZicht/Peter Snaterse.

Alle finalisten en winnaars van de verkiezing Liefste Straat van Den Haag 2021 samen op de foto met wethouder Kavita Parbhudayal (geheel links); 

foto: BeeldinZicht/Peter Snaterse.
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‘Het was ook mooi om te zien dat ondernemers uit zichzelf aan de slag 
gingen in de lockdown. Zij kwamen ineens thuis te zitten, maar dat is niet 
het soort mensen dat gewoon gaat afwachten. Zij zijn op grote schaal zelf 
zaken gaan organiseren zoals maaltijden maken en bezorgen bij kwets-
bare bewoners, of ze hebben telefooncirkels opgestart. Dat is prachtig, 
want ondernemers hebben echt een sleutelrol in de eenzaamheidsaan-
pak. Veel mkb’ers zien hun klanten dagelijks of wekelijks. De slager, de 
bakker, zij hebben heel intensief contact met mensen uit de buurt. Het is 
dus belangrijk dat deze ondernemers, die zoveel bereik hebben, zich aan-
sluiten bij het initiatief ‘Een Tegen Eenzaamheid’ of bij de Haagse Com-
munity tegen Eenzaamheid. Als winkeliers eenzaamheid herkennen en 
het bespreekbaar durven maken, dan kunnen zij zoveel betekenen voor 
kwetsbare mensen. Zo is er een apotheek die een tafeltje heeft neergezet 
waar je een kopje koffie kunt drinken. Dat doet al veel met de dag van iemand 
die behoefte heeft aan een praatje. Het zijn mensen die je klanten zijn. En het 
mes snijdt aan twee kanten. Als je een veilige omgeving maakt zie je die klant 
vaker terugkomen. Van een hele reeks van dit soort kleine ingrepen wordt de 
stad in zijn geheel prettiger.’

Preventie van eenzaamheid
‘Een ander mooi voorbeeld zag ik bij Beter Horen. Samen met Deloitte 
hadden zij een brief gestuurd naar alle senioren in de wijk om langs te komen 
voor een gratis gehoortest. Slecht horen en gehoorverlies blijken een grotere 
kans te geven op eenzaamheid. Mensen trekken zich namelijk terug doordat 
ze moeilijk een gesprek kunnen voeren wanneer ze slecht horen. Door die 
uitnodiging zijn veel senioren hun gehoor gaan testen. Daarmee heeft Beter 
Horen voor een aantal mensen eenzaamheid voorkomen. Preventie is dus 
ook een manier om eenzaamheid aan te pakken. 

Denk dan ook aan de val-preventietrainingen die je in verschillende stads- 
delen kunt volgen. We willen voorkomen dat mensen hun heup breken. Dan 
heb je namelijk ook weer een grotere kans dat je in een isolement raakt.’

‘Maar helemaal alles voorkomen en genezen rond eenzaamheid gaat niet 
lukken. Daar moeten we wel realistisch in zijn. Als je ouder wordt, dan word 
je netwerk kleiner. Je hebt geen collega’s meer, misschien geen partner 
meer. En dan kun je heel makkelijk heel snel eenzaam worden. Wat ik mijn 
eventuele opvolger aanraad om te doen, is het wegnemen van drempels 
voor ontmoetingen: maak bankjes in de openbare ruimten, zorg voor plekken 
waar mensen op een laagdrempelige manier elkaar kunnen groeten en ont-
moeten. En wees er alert op dat eenzaamheid iets is dat in zich in alle lagen 
van de bevolking voordoet.’
 
Kom ook eens binnen!
‘Ik merk het zelf ook. Ik zit zoveel achter mijn scherm, dat ik niet eens tijd 
heb voor mijn partner. Je moet jezelf en anderen constant uitdagen en 
uitnodigen om het gesprek aan te gaan. We hebben op dit moment 45 Haags 
Ontmoeten plekken waar iedereen altijd binnen mag komen voor een bakje 
koffie en een gesprek. Dit zijn plekken waar je geen indicatie voor nodig hebt. 
We hebben in verschillende stadsdelen leegstaande plekken aangewezen 
waar met een beetje geld van de gemeente een ontmoetingsplek is geko-
men. Ik ben heel erg trots op deze initiatieven en de mensen erachter. We 
hebben met €500.000 heel veel kunnen bereiken.‘

Zo zie je maar: het verminderen van eenzaamheid hoeft geen enorme bak 
geld te kosten. Het begint vaak juist met een klein gebaar. 

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek onder 60-plussers door Deloitte en Beter Horen in samenwerking met de gemeente 

Den Haag toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter gaan horen. Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezond-

heid overhandigde de uitkomsten van het onderzoek aan (toenmalig) minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; foto: Freek van den Bergh.
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Neiske Ritsma woont in Amsterdam en werkt als freelancer in marketing en communicatie. 
Haar leven lijkt het perfecte plaatje. Toch mist ook zij weleens mensen om zich heen om 

iets leuks mee te doen. Neiske: ‘Ik heb een ander leven dan andere mensen van mijn leef-
tijd. Ik heb geen partner en geen kinderen, maar ik wil wel leuke dingen doen.  

Terwijl vriendinnen het hele weekend van sportclub naar sportclub racen met hun gezin, 
wil ik eropuit. Ik miste weleens gelijkgestemden om me heen en dacht: Er moeten vast 
meer mensen zijn die iets willen doen, maar even niemand hebben om mee af te spre-

ken. Daarom ben ik met Go mingle gestart, een landelijk online platform waar je nieuwe 
mensen kunt ontmoeten door samen leuke dingen te doen. Mensen kunnen bijvoorbeeld 

samen gaan wandelen, naar het theater of een museum bezoeken.’

Nieuwe mensen ontmoeten
via Go mingle

door Eveline Veldt

Meld je aan!
Neiske is Go mingle vanuit huis begonnen. De 
teller staat ondertussen op ruim 2700 leden. Je 
kunt je online aanmelden, je foto uploaden en iets 
over jezelf schrijven. Neiske: ‘We vragen 4 euro per 
maand of 24 euro per jaar inschrijfgeld. Dat is een 
relatief laag bedrag. Het gaat er vooral om dat je 
door een geldbedrag te vragen, hoe laag het ook 
is, het ‘kaf van koren kan scheiden’. Zo weten we 
zeker dat de mensen die betalen en online actief 

zijn ook mee willen doen. Dat geldbedrag houdt 
mensen met minder goede bedoelingen buiten 
de deur.’ Nadat je je profiel hebt aangemaakt ben 
je klaar om te gaan! Er is keuze uit ongeveer 132 
uitjes om je op in te schrijven. Neiske: ‘Wij organi-
seren de uitjes of je kunt zelf een oproep plaatsen. 
Gelukkig heb ik nu twee jonge meiden die me hel-
pen samen met mij de activiteiten verzinnen en 
de marketing doen op social media. We hebben 
intussen ruim 10.000 volgers op Instagram!’

Corona heeft eenzaamheid zichtbaar 
gemaakt
Door de mindset van mensen na corona ziet 
Neiske dat het het aantal volgers en leden 
van Go mingle groter is geworden. Neiske: 
‘Het was natuurlijk verschrikkelijk dat er een 
pandemie was, maar heeft mensen wel bewust 
gemaakt van het belang van sociaal contact. 
De discussie die ontstond over de effecten van 
de lockdown op de mentale gezondheid heeft 
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ons initiatief laagdrem-
peliger gemaakt. Toch 
hebben mensen hebben 
de eerste keer dat ze ko-
men vaak wel schroom 
om mee te doen. Ik zie 
ze dan een beetje de kat 
uit de boom kijken. Maar 
als ze dan doorheb-
ben dat iedereen die 
aanwezig is zin heeft om 
een leuke dag te hebben 
én dat het helemaal niet 
ongemakkelijk is om 
mee te doen, dan zijn ze vaak om. Het is mooi 
om dat proces te volgen.’

Go mingle brengt actie, verbinding en 
positiviteit in het leven van mensen
‘Ik ga vaak mee met uitjes om zo in contact te 
blijven met de leden en erachter te komen wat 
hun drijfveer is om mee te doen. Iedereen die 
ik spreek schrijft zich in omdat hij of zij in meer 
of mindere mate meer behoefte heeft aan soci-
aal contact. Of ze het nou toegeven of niet. We 
benoemen het woord eenzaamheid helemaal 
niet binnen ons platform. Ik wil onze leden niet 
labelen, de focus ligt bij ons op het doen van 
leuke dingen. Eigenlijk zie ik Go mingle meer 
als een manier van eenzaamheidspreventie. 
Als mensen echt ernstig eenzaam zijn krijg je 
ze bijna de deur niet meer uit. Wij bieden onze 
leden een laagdrempelige manier om actief te 
blijven en anderen te ontmoeten. Vanuit die 
gezamenlijke uitjes, waar vaak tussen de 4 en 
15 deelnemers aan meedoen, ontstaan ook 
vriendschappen.’ 

‘Dat ons platform dit effect heeft op het leven 
van onze leden maakt het werk heel dankbaar. 
Ik raad andere ondernemers ook zeker aan 
om na te denken over hoe jij eenzaamheid 
kunt bestrijden. Maar mijn tip is wel: verzamel 
organisaties en professionals om je heen die 
ervaring hebben met de eenzaamheidspro-
blematiek. Het is namelijk heel lastig om het 
‘erbij’ te doen als eenzaamheidsbestrijding 
niet je core business is. Je moet het onder-
werp namelijk op de lange termijn integreren 
in je bedrijfsproces om echt effect te hebben.’ 

‘Wij werken bijvoorbeeld samen met een 
onderdeel van NS. Zij hebben een uitgebreid 
programma rond zelfmoordpreventie. Dat 
onderwerp heeft heel veel raakvlakken met 
eenzaamheid. Door die samenwerking kunnen 
we gebruik maken van elkaars kennis en net-
werk. En we werken samen met het Nationaal 
Theater. Zij stellen soms kaarten voor een 

voorstelling beschikbaar, zorgen dat de regis-
seur vertelt over het stuk en maken ruimte voor 
ontmoetingen met de spelers. Een hele bijzon-
dere manier om mensen met elkaar in contact 
te laten komen. Ik nodig dan ook iedereen die 
iets wil ondernemen tegen eenzaamheid harte-
lijk uit om ons te bellen! Go mingle staat open 
voor samenwerking.’ 
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Mario Seffelaar, filiaalmanager van de Jumbo aan de Leyweg, ziet een paar van zijn 
klanten dagelijks om hetzelfde tijdstip terug in de winkel. Deze mensen verspreiden het 
doen van de boodschappen over de week om zo elke dag een praatje te kunnen maken 
met de medewerkers van zijn Jumbo filiaal. Dit is niet iets wat alleen bij zijn Jumbo aan 

de Leyweg gebeurt. Die terugkerende klanten die verlegen zitten om contact zijn een lan-
delijk fenomeen. Dat is de reden dat binnen Jumbo de Kletskassa is bedacht! Zo krijgt de 
klant aan de kassa de mogelijkheid om te babbelen met de kassière. En als het gesprek 

uitloopt, dan kun je achter de kassa aan een tafeltje koffie komen drinken en door- 
babbelen met Mario of een andere klant. Deze pilot draait nu bij 50 winkels en het pakt 

zo goed uit dat ze dat Jumbo dit concept landelijk gaan uitrollen. 

Van kletskassa tot sportclinic, 
Jumbo regelt het.

door Eveline Veldt
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Klantvriendelijkste supermarkt
Mario: ‘Dit initiatief past heel goed bij Jumbo. 
Wij willen de meest klantvriendelijke super-
marktketen van Nederland zijn. En als je open 
staat voor iedereen en een praatje met je 
klanten wilt maken, dan trek je natuurlijk een 
bepaalde soort mensen aan. Dat zijn vaak men-
sen die echt behoefte hebben aan contact. En 
daar zitten dus ook eenzame mensen tussen. 
Als ik bij ze achter de kletskassa kom zitten, dan 
hoor ik soms de meest schrijnende verhalen. 
Zo was er eens een jong meisje dat me in de 
winkel vertelde dat ze suïcidale gedachten had. 
Ze werd gepest en haar thuissituatie was niet in 
orde waardoor ze zich vreselijk alleen voelde. 
Ik heb toen de politie gebeld en zij hebben 
samen met haar hulp gezocht. Later kwam dat 
meisje vertellen dat het weer veel beter met 
haar ging. Zo zie je dus dat we als supermarkt 
een grote sociale functie hebben in de wijk.’ 

Sporten en ontmoeten
‘Ik wilde dat sociale ook buiten de winkel 
ontplooien. Omdat ik naast filiaalmanager bij 
Jumbo ook Commercieel Manager bij ADO Den 
Haag Vrouwen ben wilde ik sport en samen 
eten combineren voor mensen en kinderen die 
een verzetje kunnen gebruiken. Met eigenaar 
van het Sportpark Prinses Irene, waar de ADO 
dames trainen, ben ik een samenwerking aan 
het organiseren. We willen dat mensen die op 

zoek zijn naar contact op sommige dagen 
gratis kunnen komen sporten en darten. Dat 
hebben we nu één keer gedaan en het was 
heel geslaagd. Het sportpark opent zijn deu-
ren, de deelnemers krijgen een kopje koffie of 
fris van Jumbo en kunnen in gezelschap lekker 
gaan bewegen of darten. 
Het was prachtig om te zien dat mensen daar 
met een glimlach op hun gezicht rondliepen. 
Dan is de dag al geslaagd. We gaan hier zeker 
gevolg aan geven!’

Een kado voor kinderen
Daarnaast doen Ado en Jumbo ook mee aan 
een initiatief voor meisjes met een moeilijk 

thuissituatie: Power Meiden Haaglanden. 
De dames van ADO geven een clinic in het 
Zuiderpark. Daar kunnen meisjes lekker ko-
men sporten. Mario:’ Ik heb tijdens zo’n evene-
ment langs de lijn met ouders gepraat en dan 
blijkt het vaak zo te zijn dat die gezinnen te 
weinig geld hebben voor een leuk uitje of om 
een kadootje te kopen voor een verjaardags-
feestje van een klasgenoot. Het resultaat is dat 
zo’n meisje dan maar niet naar het feestje gaat 
en eigenlijk alleen maar binnen zit. Dan wordt 
zo’n kind vanzelf eenzaam. We willen met deze 
clinics meisjes door sport uit hun isolement 
halen. De feedback die we krijgen is echt fan-
tastisch. Daar doe je het voor.’

TIP!
‘Ik vind het dus persoonlijk heel leuk om me in te zetten voor de maatschappij, maar 

ik vind het als bedrijf je plicht om dat te doen! Je hebt de middelen en je hebt het 

bereik, dan is het relatief zo’n kleine moeite om iets moois te doen voor een ander. En 

natuurlijk snijdt het mes aan twee kanten. We zien dat Jumbo door zijn sociale inzet 

een hele goede binding met haar klanten heeft. Dat komt ook naar boven uit ons 

klanttevredenheidsonderzoek. Bij Jumbo voelen mensen zich meer gehoord dan bij 

andere supermarkten. Zo zie je maar dat de acties die je in de maatschappij verricht 

zich dubbel en dwars uitbetalen. En wat nog meer positief is: door je samen met andere 

bedrijven in te zetten tegen eenzaamheid verbreed je je netwerk. Dat is voor elke 

ondernemer interessant!’
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Tijdens ons gesprek blijkt steeds weer opnieuw: Atalay Celenk is een activist voor zijn 
wijk, zijn Transvaal. Hij is de horecaondernemer die van de Julianakerk de huiskamer van 
de wijk heeft gemaakt, hij wordt gezien als de ongekroonde koning van Transvaal en hij 
legt keer op keer de behoeften van de wijkbewoners weer op het bord bij de gemeente. 

‘De mensen hebben Transvaal en zijn bewoners aan hun lot overgelaten. En ik zeg je: 
de problematiek in deze wijk wordt de komende jaren alleen maar erger als er niet door 
de nieuwe gemeenteraad meer geld en energie in dit stukje Den Haag wordt gestoken. 

Ik wil Transvaal zien als een volwaardige wijk, waar we niet omheen fietsen. En waar 
iedereen ertoe doet omdat we allemaal de kinderen van Abraham zijn.’ 

In de Huiskamer van Transvaal 
hoor je erbij. 

door Eveline Veldt
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Metamorfose door corona
‘Toen Rutte in maart 2020 zei dat we de 
boel dicht moesten gooien ben ik naar huis 
gegaan. Ik plofte op de bank neer en dacht: Ik 
ga hier niet de hele lockdown blijven zitten. 
Dat past niet bij mij. We hebben bij de Juliana 
Plaza gelijk voedselplakketten gemaakt van 

de voorraad die overbleef. En zodoende 
kwam ik bij het uitdelen van die pakketten 
in de wijk achter de voordeuren terecht. Ik 
ben erg geschrokken van de eenzaamheid en 
armoede die ik toen zag.’ 
‘Ik was altijd al een sociale ondernemer die 
een maatschappelijke impact wilde maken. 

Maar door corona en mijn ervaringen in die 
tijd ben ik wel veranderd. Tegenwoordig ont-
plooien we met de Juliana Plaza nog maar 
30% aan commerciële activiteiten en is de 
andere 70% is sociaal maatschappelijk. Van 
die 30% kan ik mijn huur betalen. De rest 
van de activiteiten financieren wij nu door 
samenwerkingen aan te gaan met sociale- 
en netwerkpartners. Ik hoef geen dikke vette 
boterham. Ik wil vooral met onze inspannin-
gen een bijdrage leveren aan samenleving.’ 

Tel mee in het Seniorencafé
‘Een van die sociale initiatieven is het Senio-
rencafé. Op woensdag en donderdag kunnen 
eenzame ouderen bij ons hun isolement 
doorbreken. Ze kunnen bij ons gesprekken 
voeren en met anderen spelletjes te doen. 
Ook bieden we ze een lunch aan. Dat is 
niet alleen maar voor de gezelligheid, dat 
doen we ook om armoede weg te nemen. 
Ze krijgen broodjes, koffie, thee en koekjes. 
Dan hebben ze in elk geval op die dagen iets 
lekkers te eten.
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En we organiseren bingomiddagen met de 
ouderen. Het is mooi om te zien hoe serieus 
de dat nemen. Concentreren, luisteren, 
krassen. En als je wint krijg je een cadeau. De 
ouderen die meedoen voelen op die dagen 
dat ze erbij horen. Dat zie je.’
‘Ook stellen we ons restaurant beschikbaar 
als leerwerkcentrum. Jongeren die een 

horecaopleiding doen koken voor de ouderen. 
Het met snijdt aan twee kanten: Zij voeden de 
senioren en de jongeren doen praktijkervaring 
op. En we verzorgen samen met het residen-
tieorkest een concert. In mei gaan we met 50 
mensen uit Transvaal naar Amare toe. Daar ko-
men ze anders nooit. De mensen in Transvaal 
hebben sowieso een beperkt leven.’

Deuren openen
‘En dat is erger geworden sinds corona. Door 
die maatregelen en de lockdown hebben ze 
een terugval gehad. Er waren geen activi-
teiten, er was geen afleiding en de sociale 
controle was weg. Er was veel leed binnens-
kamers. Door bij de Julianakerk de deuren 
voor hen open te stellen komen ze weer in 
contact met elkaar en de buitenwereld. Ik kan 
het als horecaondernemer niet vaak genoeg 
benadrukken: samen eten verbindt. Aan de 
keukentafel heb je gesprekken met elkaar. 
Wij organiseren dus ook kookworkshops waar 
mensen samen koken en eten. Die sociale 
interactie koppelen we aan rondetafelge-
sprekken. En dan schuiven er professionals 
aan bij de gesprekken om te zien wat zij 
kunnen betekenen. Zo proberen we weer grip 
te krijgen op wat er leeft in de wijk. Dat doen 
we dus in samenwerking: sociale partners, 
professionals én ik als ondernemer’ 

Creativiteit is noodzakelijk
‘Ik denk dat ondernemers heel erg nodig 
zijn in het oplossen van grote maatschappe-
lijke problemen: Zij zijn creatief, hebben een 
netwerk en het organisatievermogen dat 
een gemeentelijke instelling bijvoorbeeld 
niet heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de 
ondernemers in Den Haag gezamenlijk een-
zaamheid kunnen bestrijden. Iedereen kan 
vanuit zijn vermogen en kunde bijdragen. 
Als voorbeeld: er wordt zoveel weggegooid 
in onze maatschappij. Ook spullen en pro-
ducten die voor de eenzame ouderen heel 
waardevol zijn. Heb je cadeaus, huishoude-
lijke spullen, of kleding liggen: bel ons op! 
Wij zijn graag een doorgeefluik. Laten we ze 
helpen, omdat ze het nodig hebben.’
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SeniorenTAB is in 2016 ontstaan door een samenwerking tussen de gemeente Den Haag 
en Benmedia Group directeur Peter Verstappen. Benmedia Groep gaf op dat moment al 
tablet-, smartphone- en computertrainingen aan ouderen. De gemeente Den Haag was 
op zoek naar een mobiel apparaat, speciaal voor ouderen en mensen die digitaal min-
der vaardig zijn. Zo werd SeniorenTab geboren en groeide dit lokale initiatief uit tot wat 
het nu is: Een van de grootste aanbieders van senioren smartphones en tablets van de 
Benelux. Account Manager Leon Kohl vertelt over de drijfveren van SeniorenTAB en hoe 
de huidige digitale maatschappij je juist kan helpen tegen eenzaamheid . ‘Het internet 

maakt de wereld van de ouderen groter’.

Het internet maakt de wereld 
van ouderen groter.

Leon: ‘Het verschil tussen een SeniorenTAB 
telefoon en een gewone smartphone is dat 
alles op een doorsnee toestel of tablet heel 
klein is en dus niet handig is voor ouderen. 
Neem als voorbeeld een app-icoon op een 
mobiel apparaat. Als je daar te lang op drukt, 
gaan alle icoontjes wiebelen en kun je appli-

caties per ongeluk verwijderen. Het icoontje 
is dan ineens kwijt en dat geeft ouderen angst 
om met een smartphone te werken. Dat is 
jammer, want een smartphone of tablet kan 
juist een bron van contact zijn met de kinderen 
en kleinkinderen die ook allemaal digitaal 
bereikbaar zijn. 

Angst voor techniek wegnemen
‘We hebben dus een eigen systeem ontwikkeld 
met grote tegels die je niet kan verplaatsen. Of je 
er nu lang of kort op klikt maakt niet uit, de app 
gaat gewoon open. Ook leveren we maatwerk: 
sommige mensen willen de digiD app op hun 
apparaat. Anderen willen Videoland, Teletekst 

door Eveline Veldt
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of soms alleen maar beeldbellen met familie. 
We bieden al deze opties aan. Samen met de 
klant en de mantelzorger of familie kunnen 
wij de telefoon en tablet inrichten. Een ander 
voordeel is dat je bij aanschaf van een van 
onze apparaten een duidelijke geprinte hand-
leiding krijgt. Én we hebben een helpdesk die 
is ingericht op mensen die minder digitaal 
vaardig zijn. Dat houdt in dat we veel geduld 
hebben en op een makkelijk taalniveau uitleg 
geven. Wij kunnen ook op afstand de smart-
phone of tablet overnemen en het probleem 
oplossen. Maar het mooiste is als we het voor 
elkaar krijgen om de gebruiker het probleem 
zelf op te laten lossen. 
 
Zo leren ze hoe het systeem werkt en dat zorgt 
ervoor dat ze minder angst hebben voor de 
techniek. Ik werk zelf ook weleens op de help-
desk en dan hoor ik, net als al mijn collega’s, 
hele levensverhalen. Het komt vaak voor dat 
we gewoon een gezellig gesprek met de klant 
hebben nadat hun technische vraag is beant-
woord. De beller kon dan even zijn verhaal 
bij ons kwijt. Wij zien onze helpdesk, waar we 
contact hebben met onze klanten, echt als het 
belangrijkste onderdeel van ons bedrijf.

‘Wij zijn dan ook zeker geen tech bedrijf, maar 
een sociale organisatie die een maatschap-
pelijke impact wil maken. We bestaan uit 
een team met mensen die allemaal een hart 

hebben voor de zorg. Als je alleen een harde 
commerciële instelling hebt, dan pas je echt 
niet in onze bedrijfscultuur.’ 
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Cursus opent wereld
Naast het leveren en onderhouden van 
de apparaten biedt SeniorenTAB dan ook 
gratis cursussen aan op het hoofdkantoor in 
Moerwijk. Leon vertelt ‘Kijk, Moerwijk is een 
wijk met minder draagkracht. Wij ontvangen 
cursisten bij ons op kantoor die we onder lei-
ding van onze vrijwilligers digitaal vaardiger 
maken. Deze mensen doen de cursus samen 
in een klasje. Het feit dat ze het samen doen 
helpt ook om eenzaamheid tegen te gaan, 
en ze leren hoe ze om moeten gaan met hun 
smartphone of tablet. Sommige cursisten 
hebben nog nooit een e-mail verzonden. Als 
ze aan het eind van de cursus zelfs kunnen 
beeldbellen met hun familie in het buiten-
land, is dat prachtig om te zien! Er gaat een 
hele wereld voor ze open.’

Contact op afstand
Maar dat is nog niet alles. SeniorenTab sti-
muleert zorgorganisaties om in te zetten op 
Beeldzorg om eenzaamheid te bestrijden. 

Daarvoor werken ze onder andere samen met 
mantelzorg-, thuishulp- en mentorschap-or-
ganisaties. Leon: Met een tablet kun je op 
afstand contact houden met een cliënt of 
patiënt. 

Dat is makkelijker, dan steeds langs moeten 
gaan en zo kun je vaker kort contact hebben. 
Je ziet snel of iemand al is aangekleed. En zit-
ten ze op de bank of liggen ze op bed tijdens 
het beeldbellen? Dat zijn allemaal indicato-
ren voor hoe iemand zich voelt. Thuishulp 
organisaties leiden hun medewerkers op tot 
professionele ondersteuners. 
Deze mensen beeldbellen met kwetsbare 
ouderen voor een dagelijks praatje. Dat is 
ontstaan tijdens corona, maar wij denken dat 
beeldzorg een fenomeen is dat nooit meer 
verdwijnt. ‘Zo zie je dat de juiste inzet van 
tablets en smartphones juist heel verrijkend 
kan zijn’, sluit Leon af.

Oproep:
Doe iets terug voor de 

maatschappij, dat is 

van groot belang. Het 

kan heel klein zijn. Begin 

bij de ondernemers bij 

jou in de buurt. Kijk of 

je kunt samenwerken 

en wat eenieder in die 

samenwerking kan leveren. 

Zo heeft één bedrijf 

misschien een locatie 

beschikbaar, wil de bakker 

broodjes sponsoren en de 

kaasboer zijn beleg. Dan 

heb je zonder veel moeite 

een ontbijt georganiseerd 

waar je mensen bij elkaar 

kunt brengen. Daarmee 

bestrijd je eenzaamheid. 

Bij het eerste ontbijt gaat 

het om het eten. Daarna 

komen de mensen terug 

voor de gezelligheid en 

het samenzijn. Wij doen 

iets terug door cursussen 

te geven en komen graag 

in contact met andere 

organisaties die ons 

initiatief kunnen aanvullen.



18

Cees Debets, directeur van Het Nationale Theater (de Koninklijke Schouwburg, Theater 
aan het Spui en Zaal 3) komt uit een gereformeerd nest. En daardoor heeft Cees een sterk 

gemeenschapsgevoel ontwikkeld. De ontmoeting met de ander is voor hem persoonlijk 
heel belangrijk. ‘Want de ontmoeting is wat ons tot mens maakt. In het sociale verkeer 

verrijk en stimuleer je elkaar.’ 

Iedereen is welkom bij 
Het Nationale Theater

En in die verrijking en stimulering is in de 
afgelopen twee jaar behoorlijk het mes gezet.
Cees: ‘Tijdens de pandemie hebben we 
twee jaar lang te horen gekregen dat we niet 

essentieel zijn. Ik zie dat toch echt anders. Wij 
houden niemand in leven, maar we zijn op 
een andere manier essentieel. Wij stimuleren 
met ons theater de gemeenschapszin. We 

delen verhalen en zorgen dat mensen elkaar 
leren kennen. En dat kon niet meer.’

18

door Eveline Veldt



19
19

Ééntjes afbellen
‘Een van de allerergste periodes tijdens de 
coronacrisis was rond kerst 2021. We moch-
ten op dat moment tot 17:00 uur openblijven. 
Dus hadden we tijdens de kerstdagen al 
onze activiteiten naar de middag verplaatst. 
We bedachten arrangementen met een 
kerstlunch. Dat stond allemaal klaar en toen 
kregen we op 18 december te horen dat we 
volledig dicht moesten. Het afbellen van onze 
gasten was erg vervelend. We zagen namelijk 
in het reserveringsoverzicht dat, net als in 
andere jaren, veel mensen maar één kaartje 
hadden gekocht. Voor die mensen is het 
theater een plek om onder de mensen te zijn. 
Ik realiseerde me dat het afblazen van onze 
voorstellingen voor hen extra zwaar moet zijn 
geweest.’

Alleen gaanden 
Nu de maatregelen weer zijn opgeheven pakt 
Het Nationale Theater de initiatieven die ‘alleen 
gaanden’ stimuleren om te komen weer op. Zo 
is er de toneelkijk-serie. 
Dat is een abonnement waarbij je voor 100,- 
naar 8 voorstellingen kunt. Dat aanbod is 
overigens niet enkel voor mensen die alleen 
komen, maar veel mensen die zich aanmelden 

doen dat wel. Voor elke voorstelling is er 
speciaal voor de abonnementhouders een 
inleiding door de regisseur. En na afloop kun 
je napraten met elkaar. Die groep leert elkaar 
kennen en dan worden er contacten gelegd. 
En er is ‘buurtgenoten’ in theater Zaal 3. Dan 
kun je naar 4 voorstellingen inclusief eten. 
Cees: ‘Samen eten verbindt. Zo geven we niet 
alleen een inhoudelijke context rond onze 
voorstellingen, maar bieden we ruimte voor 
de ontmoeting en dialoog tussen mensen. Er 
was een mevrouw die ons kwam bedanken 
dat ze door het aanbod op loopafstand een 
reden had gehad om weer naar buiten te 
gaan. Ze had nieuwe mensen leren kennen. 
En dat had haar enorm goed gedaan. Zo zie je 
dat de voorstelling eigenlijk een bijzaak is.’

Wie sluit je uit?
De filosofie van Het Nationale Theater is dat 
de ervaring voor en na wat je meemaakt in 
de zaal net zo belangrijk is als de voorstelling 
zelf. Cees: ‘Wij proberen om voor iedereen die 
bij ons binnenkomt een prettige omgeving 
te maken. Dat betekent ook dat je je bewust 
moet zijn van de vraag: wie sluit je uit? Kijk, 
als je bijvoorbeeld, overal alleen maar tafel-
tjes voor 2 neerzet voelt een alleen gaande 

dat hij een tafeltje bezet houdt. Een grote 
leestafel waar ook een krant ligt geeft je een 
alibi. En in Theater aan het Spui hadden we 
een tafel waarop stond ‘napraten’. Als je aan 
die tafel ging zitten, dan schoven er vanzelf 
mensen aan om een praatje mee te maken. 
Je bent niet verplicht om mee te doen, maar 
wij willen aan iedereen die komt het signaal 
afgeven: Fijn dat je er bent, je hoort erbij!’

‘Voor ons is dat ook letterlijk zo. Iedereen in 
Nederland betaalt belasting en levert dus een 
bijdrage aan ons instituut. Dan moet ook ie-
dereen de mogelijkheid hebben om te genie-
ten van die investering en zich bij ons welkom 
voelen. Je moet niet komen, maar het mag 
wel. We willen dus niemand buitensluiten. 
Dat is voor een deel natuurlijk omdat we het 
belangrijk vinden om een maatschappelijke 
bijdrage te leveren, maar er zit ook een zuiver 
commercieel aspect aan deze gedachte: 
als je mensen onbewust buitensluit, sluit je 
ook een deel van je klandizie buiten. Dat zijn 
inkomsten die je laat liggen. Want dat iemand 
alleen is betekent niet dat hij geen kaartje 
kan kopen. En met elk verkocht kaartje zijn 
we hartstikke blij. En het is te naar om te zeg-
gen, maar ik vermoed dat de alleen gaanden 
een groeiende doelgroep is. En daar komt 
door de digitalisering van onze samenleving 
nog het aspect eenzaamheid bij. Want het is 
makkelijk om als alleen gaande geen contact 
te hebben. Je kunt thuis werken, vergade-
ren, en je boodschappen laten bezorgen. De 
noodzaak om de deur uit te komen wordt 
voor mensen steeds kleiner. Daarnaast neemt 
de behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten 
juist toe. Maar met het kleiner worden van de 
publieke ruimte door die digitalisering vraag 
je je af: waar kan dat nog? Wij willen in die 
behoefte voorzien. Dat doen we omdat wij 
denken dat de samenleving waar je onder-
deel van bent vooral bestaat uit mensen die 
je (nog) niet kent, die anders zijn dan jij, en 
waar je iets van kunt leren.’ 

‘Den Haag is gesegregeerd en internationaal. 
En als je je voor die invloeden afsluit is dat 
niet wijs jezelf, voor je winkel, maar ook niet 
voor de samenleving. Je openstellen voor de 
ander, voor andere gedachten en levensvisies 
maakt je een rijkere ondernemer. In letterlijke 
en figuurlijke zin.’
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Hubertine Langemeijer is directeur van KunstPost. Het initiatief begon in 2007 als atelier, 
expositie- en ontmoetingsplaats voor kunstenaars in het oude postkantoor van Maria-
hoeve, vandaar de naam KunstPost. Ondertussen is de stichting al een paar keer ver-

huisd naar verschillende locaties in Haagse Hout omdat hun plek steeds opnieuw werd 
gesloopt of een herbestemming kreeg. Hubertine is sinds 2012 directeur. Zij heeft sinds 
haar aantreden de focus van KustPost verbreed: ‘Ik ben me, geïnspireerd door een be-

stuurslid, meer gaan richten op de leefbaarheid binnen Mariahoeve. En kunst is voor ons 
het middel om de leefbaarheid in deze wijk te vergroten.’

Kunst als bindmiddel

Leefbaarheid in de wijk
Hubertine kan naar eigen zeggen binnen de 
wijk niet zomaar van A naar B lopen zonder 
bekenden tegen te komen. Hubertine: ‘Ik doe 
er 1,5 uur over om van het winkelcentrum naar 
huis te lopen’. Dat komt omdat Hubertine met 
haar KunstPost een prominente sociale functie 
heeft binnen Mariahoeve. 
KunstPost organiseert, faciliteert en onder-
steunt leefbaarheidsprojecten waarbij mensen 
uit Mariahoeve door middel van kunst met 
elkaar en de wijk in contact komen.

Verbindende initiatieven
Zo heeft Hubertine in samenwerking met 
fotograaf Daniella van Bergen in de coronatijd 
QuarantaineKunst geïnitieerd. Kunstenaars uit 
regio Haaglanden konden hun kunst ten-
toonstellen op een vensterbank in Den Haag, 
Delft, Westland of Zoetermeer. Zo hadden de 
kunstenaars, ondanks de beperkingen een plek 
om hun kunst te tonen en hadden bewoners 
wat te zien als ze een rondje in hun wijk liepen. 
Ook als je geen kunstenaar was kon je aan dit 
project meedoen door je raam beschikbaar te 

stellen aan een kustwerk. Het idee hierachter: 
de bezoekers groeten de bewoners. Hubertine: 
‘Een echtpaar uit Naaldwijk had mij de kans ge-
geven om mijn beeld in hun raam te exposeren. 
Omdat ze het mooi vonden, heeft het er tot ver 
na de sluiting van het project QuarantaineKunst 
gestaan. Ze wilden er eigenlijk geen afstand van 
doen omdat er elke dag mensen stil stonden 
voor hun raam om te kijken en naar ze te zwaai-
en of een praatje te maken over het werk. Kijk, 
hier doe ik het voor! Deze verhalen motiveren 
me enorm.’ 

door Eveline Veldt
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Een ander mooi voorbeeld zijn de Open Atelier-
dagen waar mensen een kijkje kunnen komen 
nemen in de ateliers en werkplekken van 
Kunstpost op LOOkatie364. Onze kunstenaars 
tonen dan trots hun nieuwste werken en de so-
ciale initiatieven die hier hun werkplek hebben 
laten zien wat ze doen. Beneden in onze Kunst 
& Koffie ruimte ontvangen we onze gasten met 
koffie met koekjes en soms met livemuziek. We 
genieten ervan om gasten te ontvangen en ze 
een leuke middag te bezorgen, ze nieuwe erva-
ringen mee te geven en ze de kans te geven om 
nieuwe mensen te ontmoeten door een praatje 
te maken. Doordat je samen dingen doet, heb 
je een onderwerp waar je gemakkelijk een 
gesprek over kunt voeren. Bezoekers vinden het 
ook niet raar als je ze aanspreekt. Dit spontane 
contact past bij de setting. 
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Verborgen plekjes ontdekken
En dan is er ook nog de Proefparade. Een paar 
keer per jaar kun je je opgeven voor een evene-
ment in Mariahoeve waar Hubertine en Kunst-
post de verborgen plekjes van de wijk laten 
zien. Het is een gratis evenement voor jong en 
oud waar je al het moois dat de wijk te bieden 
heeft kunt ontdekken. Je kunt wandelend of op 
de fiets een route afleggen en dan op verschil-
lende plekken meedoen aan een salsales, een 
workshop lipbalsem maken en ergens een 
gratis hapje en een drankje ophalen.
Hubertine: ‘We willen mensen bekend maken 
met deze plekjes en vooral ook laten proeven 
zowel van lokale kunst als van de natuur. Dit 
evenement is gratis te bezoeken en geschikt 
voor jong en oud. We willen de drempel om 
te komen zo laag mogelijk maken. In Maria-
hoeve komen veel mensen rond van een klein 
inkomen. Dan is ‘gratis’ van groot belang om te 
kunnen komen. Je merkt gewoon dat mensen 
heel blij zijn als ze nieuwe dingen over de wijk 
ontdekken en zich meer verbonden voelen met 
hun wijk en met hun medebewoners.’

‘We hebben duidelijk een impact op de sociale 
structuur van onze wijk. En je ziet ook dat 
mensen uit de buurt gehecht zijn aan deze plek. 
Zo spreek ik bijna elke dag dezelfde meneer die 
hier buiten voor de deur op het bankje uitpuft 

van zijn rondje door de wijk. Hij komt hier langs 
omdat hij weet dat ik een praatje kom maken. 
En zo zijn er meer mensen die Kunstpost zien 
als een waardevolle ontmoetingsplek. Wat ik 
moeilijk vind is dat we nog steeds geen vaste 
plek hebben en onze huisvesting altijd onder 
druk staat. Die constante onzekerheid werkt 
verlammend. Je kan niet investeren in het pand 
omdat je niet weet hoelang je mag blijven. Elke 
dag kan zomaar de laatste zijn. Ik doe mijn 
werk op dit moment onbetaald, dat is nog een 
nasleep van corona, maar het is zeker geen 
vrijwilligerswerk. Er staat veel tegenover hoor, 
maar het zou mooi zijn als er een moment komt 
dat we als KunstPost vooruit kunnen kijken en 
een vaste plek in de wijk hebben.’ 

Doe mee!
Wil je als organisatie bijdragen aan de bestrij-
ding van eenzaamheid, dan kun je doneren 
aan KunstPost (kan ook met goederen of dien-
sten). Wat we ontvangen komt ten goede aan 
de wijk en de aangesloten kunstenaars. Doe 
je mee? We zijn opzoek naar mensen die hun 
talenten op vrijwillige basis voor KunstPost 
en de wijk willen inzetten. Hoe? Neem contact 
met ons op: hubertine@kunstpost.nl Maak je 
kunst en wil je graag met andere kunstenaars 
in contact komen? Wil je je werk tonen aan een 
geïnteresseerd publiek? Meld je aan bij Kunst-
Post. Na ballotage kan je meedoen. Zo kunnen 
we samen iets voor elkaar en de bewoners 
betekenen. 
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Jouw vraag en aanbod

PRIKBORDop het HCTE
Met trots lanceren we een nieuwe feature op onze website, speciaal 
voor jou als deelnemer van de community. Dit is de plek waar 
gezamenlijke activiteiten tot stand komen!

Op het prikbord vind je andere ondernemers waarmee je gezamenlijk 
eenzaamheid in Den Haag aan kan pakken.1.

Voor jouw initiatief ondersteuning nodig? Plaats jouw vraag 
en vind een match.2.

Om vraag of aanbod op het prikbord te publiceren, dien je eerst in te 
loggen met jouw profiel. Nog geen profiel? Maak ‘m binnen twee minuten 
aan. 

3.

Kom in actie, ga de samenwerking aan en doe mee in onze strijd tegen 
eenzaamheid. Met hart en zaak. Wat onderneem jij? 4.

Breng snel een bezoek aan onze 
nieuwe website:

w w w. h c t e . n l 

ik bied 15 lesauto’s aan 
voor een dagdeel, om met 
senioren door Den Haag te 
rijden en ergens koffie te 

drinken.  

Aanbod - Transport Vraag - geen vervoer

Ik heb een database van 30 
senioren met wie we een dag 
op pad willen. Is er een partij 
die ons kan helpen met het 

vervoer?.
reageren reageren

*Onderstaande voorbeelden zijn fictief en bedoelt als inspiratie.

Ga direct naar 
het prikbord



24

Haagse Helpers zit in het hartje van de stad. Tegenover het stadhuis van Den Haag. 
Vanuit hier bestieren Alex de Haas en zijn collega’s Esther Pot en Rachel Sleurink het 

jongeren-vrijwilligers netwerk Haagse Helpers. 
De Haagse Helpers is een community voor jongeren van 15 tot en met 30 jaar. Ze zetten 
zich met hart en ziel in voor kwetsbare en eenzame mensen. Door hun no-nonsens hou-
ding en de mogelijkheid om je als vrijwilliger flexibel in te zetten zijn ze in 2020 zijn zelfs 
verkozen tot de beste vrijwilligersorganisatie van Den Haag. Alex: ‘Onze jongeren leren 

hoe dankbaar je je kunt voelen als je iets doet voor een ander.’

Prijswinnende Helpende Handjes

Win-win
De jongeren die zich opgeven als Haagse Hel-
per kunnen boodschappen doen of tuinieren 
voor een kwetsbare oudere. Alex: ‘zo verbin-
den we twee werelden met elkaar: de jongeren 
en de kwetsbare ouderen die anders elkaar 
niet echt zouden ontmoeten. Dat maakt het 

een win-win situatie. Er is ook onder jongeren 
veel eenzaamheid. We brengen ze door het 
werk samen én ze helpen kwetsbare stadsge-
noten met weinig netwerk. De klussen die we 
aanpakken zijn altijd een groepsactiviteit en 
na afloop van de klus drinken we samen een 
drankje.’

‘Zo hebben we tijdens NL-Doet met 14 jongeren 
onder andere een tuin onderhouden en een 
eenzame mevrouw geholpen om haar gara-
gebox op te ruimen. Wij krijgen de verzoeken 
voor die klussen altijd vanuit de hulpverleners 
en maatschappelijk werkers in de wijk. Via hen 
krijgen we de contactgegevens van de mensen 

door Eveline Veldt
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die een paar handjes kunnen gebruiken. De 
hulpverleners in ons team kunnen over het al-
gemeen goed inschatten of de klussen geschikt 
zijn voor onze jongeren.’

Helpen als leerschool
Het is helemaal mooi als er tussen de jongeren 
en de ouderen blijvend contact ontstaat. Klikt 
het goed? Dan kan een oudere vragen of die 
bepaalde vrijwilligers weer zijn tuintje komen 
doen. Zo begint contact altijd met een eenmalig 
iets en kan het uitgroeien tot een vriendschap. 
Alex: ‘Wij merken dat ons initiatief een mooie 
leerschool is voor de jongeren. Vaak hebben 
ze helemaal geen idee wat voor problematiek 
er speelt in hun eigen stad. Ik hoor vaak: ‘Wat 
mooi dat ik me kan inzetten door iets praktisch 
te doen’. Zij ervaren aan den lijve hoe belangrijk 
het is om te geven.’

Flexibele inzet
Maar waarom zou je iets vrijwilligs doen als 
je als jongere ook een betaalde bijbaan kunt 
doen? Werk zat zou je zeggen. Alex: ‘Jongeren 
geven aan dat we laagdrempelig zijn, Je kunt 
het werk bij ons doen naast je school, studie en 
bijbaan. Je kunt je flexibel inzetten. Het hoeft 
echt niet elke vrijdag om 2 uur. Je mag ook 1 
keer in de maand komen. En we kijken naar wat 
de jongeren leuk vinden en wat hun talenten 
zijn. Dan proberen we de klussen te vinden die 
bij hun persoonlijkheid passen.’ 

‘Er zijn nu zo’n 80 jongeren actief bij Haagse 
Helpers. We delen de activiteiten die we via de 
hulpverleners binnen krijgen in onze appgroep. 
De Haagse Helpers kunnen reageren als zij zich 
willen en kunnen inzetten. De hulpverleners 
waar we mee werken weten ook dat het zomaar 

kan zijn dat er niemand komt voor de klus. Dat 
kan gebeuren.’

Hulp voor de Helpers
Als initiatiefnemer is Alex al sinds 2018 bezig 
met Haagse Helpers. Hij heeft nog twee colle-
ga’s en er is een bestuur. Alex: ‘Het is nu nog 
leuren om geld. Ik geloof dat een goed draaien-
de stichting ook betaalde krachten nodig heeft. 
We krijgen ons geld nu uit subsidies en fondsen, 
maar als er Haagse ondernemers zijn die willen 
helpen, dan zou dat prachtig zijn.’ 

‘We doen door het hele jaar heen leuke 
activiteiten zoals het langsbrengen van paas-
ontbijtjes bij eenzame mensen. En we willen 
ook een pannenkoekenactie doen. Jongeren 
gaan dan een hele dag bakken voor mensen 
met een beperkt netwerk. En ze brengen de 
pannenkoeken ook langs bij de mensen thuis 
of bij een zorginstelling. Wil je daar als bedrijf 
aan bijdragen? Voel je dan vrij om een bedrag 
over te maken voor beslag en voor het behoud 
van de stichting. Uiteraard noemen we al onze 
sponsoren in onze promo-uitingen.’

‘Daarnaast hebben we ook een buddyproject. 
Sommige van onze vrijwilligers zijn een maatje 
voor iemand die eenzaam is. Het zou heel mooi 
zijn als de maatjes samen ergens koffie kunnen 
drinken. Daarom zou een ondernemer met 
koffiebonnen zeer welkom zijn.
We hebben al een samenwerking met het 
Kunstmuseum zodat ze samen het museum 
kunnen verkennen. Maar een kopje koffie zou 
dat uitje helemaal afmaken.’

‘Ik denk dat het belangrijk is dat je als onder-
nemer het leven van de mensen om je heen 
verrijkt. En daarbij komt dat maatschappelijke 
betrokkenheid steeds meer wordt gevraagd. 
Er zijn heel veel uitdagingen in Haagse stad. En 
daar kun je als ondernemer gewoon iets aan 
doen.’
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Michael Amiabel is consultant. Hij heeft een verleden in de sponsoring en marketing bij 
onder andere Heineken en richt zich sinds 15 jaar op maatschappelijk betrokken on-

dernemen (MBO). Hij helpt bedrijven om zich op een authentieke en relevante manier 
te verbinden met de samenleving. ‘Het creëren en onderhouden van onderscheidend 
vermogen wordt voor bedrijven steeds moeilijker. Het internet maakt alles inzichtelijk 

en daardoor doorzien mensen traditionele marketing en reclame. Merken worden door 
bijvoorbeeld het zoeken op Google uitgekleed tot kale specificaties; een prijs en verkrijg-

baarheid. Daardoor hebben bedrijven behoefte aan een nieuwe, relevante betekenis.’

Bedrijven, laat zien hoeveel 
moois je doet!

door Eveline Veldt

Verantwoordelijkheidsgevoel
Michael ziet dat er steeds meer bedrijven zijn 
die zich inzetten voor de samenleving. Dat komt 
doordat ze zich meer en meer bewust worden 
van het feit dat ze een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het oplossen of verminderen van gro-
te maatschappelijke problemen in Nederland. 
En ook dat als ze dat op een authentieke manier 
doen ze impact maken bij hun stakeholders 
en daarmee waarde creëren voor hun bedrijf 
of merk. Hij ziet ook: de huidige generatie jon-
geren is heel gevoelig voor de footprint en het 
sociale bewustzijn van corporates.

Michael: ‘door mijn dochter ben ik zelfs in 
dit werk beland. Ik ging 15 jaar geleden met 
haar winkelen en zij wilde een winkel niet in 
die fast fashion verkocht. Volgens haar was 
hun mode slecht voor het milieu en werd 
de kleding gemaakt door kinderen. Ik dacht 
toen: als je daar al op zo’n jonge leeftijd mee 
bezig bent, dan is dit iets wat heel diep in 
deze generatie zit. In de toekomst wordt de 
stem van deze jongeren alleen maar groter. 
Hier moet ik iets mee.’
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‘In die periode werd ik ook gevraagd door 
KPN om mee te denken over de maatschap-
pelijke rol van KPN. Dat was het moment dat 
ik dacht: ik ga voor mezelf beginnen. Ik heb 
toen het KPN Mooiste Contact Fonds bedacht 
vanuit de achtergrond dat KPN al 140 jaar 
mensen met elkaar in contact brengt en dat 
er heel veel mensen zijn in Nederland voor 
wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is. 
Zo hebben we een project opgezet, Klas-
seContact, waarmee langdurig ernstig zieke 
kinderen toch contact met hun klasgenoot-
jes kunnen houden. Of de Zilverlijn, een 
wekelijkse belservice voor ouderen. En recent 
een samenwerking met het Oranje Fonds; 
Ondernemen tegen eenzaamheid. Hierbij 
steunen we gedurende drie jaar 18 sociaal 
ondernemers die zich inzetten in de strijd 
tegen eenzaamheid.’

Welk onderwerp past?
Michael helpt bedrijven om uit te vinden 
welke sociale impact ze kunnen maken. Het 
kan gaan om het wegnemen van armoede, 
verbeteren van de natuur of het stimuleren 
van cultuur. Maar eenzaamheid is ook een 
thema waar je je als bedrijf op kunt richten. 
Michael: ‘Je moet vooral een onderwerp aan-
pakken dat dicht bij je core business ligt. Dan 
kun je vanuit je kracht een project ontplooi-
en of ondersteunen. Dat maakt het zo veel 
makkelijker voor je als bedrijf om impact te 
hebben. Want dan doe je iets wat je altijd al 
deed, maar dan met meer aandacht.’ 

‘Een mooi voorbeeld is het project van 
PostNL. Pakketbezorgers en postbodes zijn 
elke dag in dezelfde straten. Ze zien elke dag 
dezelfde deuren. Zij kunnen bijvoorbeeld als 
geen ander opmerken of brievenbussen vol 
zitten omdat ze niet worden geleegd. Postbo-
des krijgen trainingen om op eenzaamheid te 
letten. En als ze zaken opmerken die kunnen 
duiden op eenzaamheid geven ze dat aan bij 
gemeentelijke instanties. De eerste pilots lij-
ken goed te werken. Zo maak je van elke dag 
in een straat lopen een kracht. Het is zo sim-
pel, echt zo simpel. Maar zo effectief. En niet 
alleen voor de kwetsbare mensen die worden 
opgemerkt door de post en pakketbezor-
gers, het is voor henzelf ook heel erg leuk. Ze 
hebben er ineens een verantwoordelijkheid 
bij gekregen. Hun toegevoegde waarde wordt 
door het bedrijf gezien. Dat geeft iedereen 
een goed gevoel. Zij blij, de mensen blij, 
PostNL blij én de klanten van PostNL vinden 
dit positief en daarmee creëer je waarde voor 
je bedrijf. En je kan erover praten!

Enthousiasmeren en bewust maken
‘Want vergeet niet: de bühne is vreselijk 
belangrijk. In Nederland is het vaak zo, dat 
je wel iets goeds mag doen voor een ander, 
maar je mag er niet over praten. Dat zien 
we dan als borstklopperij. Maar ik vind juist 
dat ondernemers moeten spreken over al 
het moois dat ze doen tegen bijvoorbeeld 
eenzaamheid. Daarmee enthousiasmeer je 
anderen en maak je anderen bewust van 
het probleem. Want eenzaamheid is een 
groot probleem. Bijna 50% van de mensen 
in grote steden voelt zich matig tot ernstig 
eenzaam. Dat is gigantisch. Er moet dus meer 
bewustzijn komen over dit onderwerp. En 
daar hebben bedrijven een grote rol in. Zij 
bedienen samen namelijk bijna 100% van de 
bevolking. De mensen die je bereikt met je 
bedrijf, dat zijn je klanten, je medewerkers en 
je leveranciers. Dat is al een groot netwerk, 
laat staan als je als Haagse bedrijven allemaal 
gaat samenwerken. Stel je voor als je in geza-
menlijkheid dezelfde boodschap verspreid: 
kijk een beetje meer naar elkaar om. Zo 
kunnen bedrijven hun klanten inspireren om 
bijvoorbeeld opa of oma even te bellen of bij 
de buurvrouw langs te gaan. Ik denk dat het 
bedrijfsleven een hele grote rol heeft in de 
oplossing voor eenzaamheid.’ 

Draag bij!
‘En maak je geen zorgen, die rol hoeft niet 
heel veel tijd te kosten. Wat je praktisch kunt 
doen is in gezamenlijkheid een bewustzijns-
campagne opzetten én je kunt lokale organi-
saties die zich inzetten tegen eenzaamheid 
steunen. Dat kun je doen in de vorm van geld, 
maar ook met mensen en spullen. En als je 
daarover op een oprechte wijze in- en extern 
communiceert, dan levert het je ook nog eens 
waarde op in de vorm van bedrijfstrots, een 
hogere medewerkerstevredenheid en je zal 
zien dat het je reputatie positief beïnvloedt. 
Een win-win situatie dus.

‘Er zijn steeds meer jongeren die zien dat 
sociaal ondernemen loont. Zij kúnnen ervoor 
kiezen om naar Unilever of Heineken te gaan. 
Maar ze willen de wereld een beetje beter 
maken. Zij zien dat sociaal ondernemen niet 
voor niets hoeft. Je kunt geld verdienen én 
bijdragen aan de wereld om je heen. Wat mij 
betreft zijn deze jongeren de ondernemers 
van de toekomst. We moeten hen toejuichen 
en steunen. Het Oranje Fonds doet het en het 
KPN Mooiste Contact Fonds doet dat ook. 
Doet u ook mee?’
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