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Samen doen, samen gezond
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Het project Sosjaal en Sûn is gestart in februari 2021 
en is nu zover dat de preventieve huisbezoeken kunnen 
beginnen. Ik houd u dan ook graag via een Nieuwsbrief 
op de hoogte van de activiteiten van Sosjaal en Sûn. 
Hopelijk inspireert de Nieuwsbrief u om contact met 
me op te nemen voor meer informatie, een scholing of 
om de mogelijkheden voor uw organisatie om aan te 
sluiten te bespreken. Ik ben vereerd en trots om Sosjaal 
en Sûn met collega’s en jullie mogelijk te maken. 
Sosjaal en Sûn zet in op het ontwikkelen van een 
duurzame aanpak eenzaamheid. De behoefte van de 
oudere staat centraal. De nieuwsbrief gaat naar alle 
(vrijwilligers)organisaties werkzaam in zorg en welzijn. 

Meer weten over het project? Kijk dan op 
https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/sosjaal-en-sun/
Of neem contact op met mij Trees Flapper,  
t.flapper@sociaalcollectiefswf.nl

Veel leesplezier!  

Trees Flapper 
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Aan professionals en vrijwilligers

Aanpak eenzaamheid
Tijdens een mooie online bijeenkomst merkten we dat 
onze samenwerkingspartners zich erg betrokken voelden  
bij dit onderwerp. De ondertekening van de intentiever-
klaring was een mooi moment: dit gaan we samen doen!

Eenzaamheid is er al heel lang, onder alle lagen van 
de bevolking, bij jongeren en ouderen. Het maakt ook 
onderdeel uit van het leven maar kan leiden tot isolement 
en gezondheidsproblemen. Daarom  is het belangrijk dat 
gemeente, organisaties, medewerkers en ouderen aan de 
slag gaan met dit thema om eenzaamheid bespreekbaar 
te maken en duurzaam te verminderen.  

Het project Sosjaal en Sûn richt zich op ouderen, omdat 
zij meer risico lopen op eenzaamheid en het aantal oude-
ren de komende jaren fors zal toenemen.

Eenzaamheid is niet eenvoudig op te lossen door het 
aanbieden of bezoeken van een activiteit. Daarom 
richt Sosjaal en Sûn zich op het gesprek; wat is voor de 
oudere belangrijk en waar wil hij of zij veranderingen 
aanbrengen.  

De opzet van het project en vooral de rol van de preven-
tieve huisbezoeken kwamen uitgebreid aan bod tijdens 
de startbijeenkomst op donderdag 17 juni.  Aan de hand 
van interviews en filmpjes werd uitgelegd hoe er vanuit 
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De vrijwilliger gaat met de oudere in gesprek met de 
LAVA tool. Aan de hand van onderwerpen zoals kinderen, 
hobby’s, horen en zien, bewegen, woning, vrijwilligers-
werk etc. geeft de oudere zelf aan wat voor hem of haar 
belangrijk is. Zo krijgt de oudere zelf inzicht in zijn eigen 
leven, waar hij tevreden over is en waar hij minder tevre-
den over is. Mocht het nodig zijn, dan kan de vrijwilliger 
de oudere doorverwijzen naar een activiteit, het gebieds-
team, een hobbyclub, vrijwilligersorganisatie, etc. 
In de livestream van de startbijeenkomst wordt de LAVA 
tool ook toegelicht.

Alle ouderen van 75 jaar en ouder in de regio Wommels, 
Witmarsum en Makkum krijgen een brief met een 
uitnodiging voor een huisbezoek. In die brief staat alvast 
een datum en tijd waarop de vrijwilliger langs komt. 
Ouderen die een huisbezoek niet op prijs stellen, kunnen 
dit telefonisch laten weten. Zo is er altijd even contact 
met de oudere. De ouderen in Bolsward zijn in 2019 
reeds bezocht. Mocht u ouderen uit Bolsward of de regio 
spreken die een huisbezoek op prijs zouden stellen, neem 
gerust contact met me op. 

het lokale preventie akkoord van de gemeente Súdwest 
Fryslân een inhoudelijke benadering is ontwikkeld. Het 
gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ is het uitgangs-
punt voor de manier waarop we kijken naar ouderen en 
eenzaamheid. 

De startbijeenkomst is terug te zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=3M2YCafWaqQ 

Preventieve huisbezoeken 
By jo thús en út
Sosjaal en Sûn, weinig contacten of contacten die niet 
bij de behoefte passen leiden op den duur tot ongezond 
gedrag en ziekte. Hoe mooi is het dat Sociaal Collectief 
met een groep van 8 enthousiaste vrijwilligers alle oude-
ren van 75 jaar en ouder een huisbezoek kan aanbieden. 
De gemeente Súdwest Fryslân ondersteunt de huisbe-
zoeken. Zij vindt het belangrijk dat het goed gaat met de 
ouderen in de steden en dorpen. 

In die week is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Dat doen we door het organiseren van diverse 
activiteiten op diverse plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân. U vindt het actuele overzicht op de website van 
Sociaal Collectief.  

Ieder jaar is er landelijke aandacht voor eenzaamheid 
door het organiseren van de Week tegen Eenzaamheid. 
Ook in de gemeente Súdwest Fryslân organiseren diverse 
partijen activiteiten. Tijdens deze week staat verbinding 
centraal. Dit kan door gesprekken over bijv. vriendschap, 
van betekenis zijn of door een gezamenlijke activiteit 
zoals sporten, fietsen, culturele activiteit of het nuttigen 
van een maaltijd. De activiteiten staan open voor 
iedereen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Week tegen Eenzaamheid 
van 30 september tot 
en met 7 oktober 


