December: een
‘harde’ feestmaand
December is een maand waarin feest, gezelligheid, vrienden en familie
centraal staan. In ons werk is december de ‘hardste’ maand van het jaar.
Wij hebben te maken met mensen die zich dan juist extra eenzaam voelen.
Hoewel je zou verwachten dat eenzaamheid vooral onder ouderen voorkomt, zijn jongeren inmiddels de eenzaamste groep van onze samenleving.
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In Haarlemmermeer zetten we met elkaar de schouders eronder om eenzaamheid te signaleren en te voorkomen. Met bedrijven, maatschappelijke
organisaties, onderwijs en gemeente tekenden we op 2 oktober 2019 de
Alliantie ‘Eén tegen eenzaamheid’. Een bijzondere aftrap om dit maatschappelijk probleem in gezamenlijkheid op te pakken. Het bewustzijn dat
eenzaamheid iedereen kan raken, groeit.
RENATA FIDELI, DIRECTEUR-BESTUURDER

“Namens alle medewerkers en
vrijwilligers van MeerWaarde wens
ik u een verbindend, betrokken en
succesvol 2020 toe. Mijn tip voor
2020 is: investeer in uw sociale
omgeving. Dat geeft het hoogste
rendement.”
Mij kunt u vinden via
renata.fideli@meerwaarde.nl of
Via Twitter: @RenataFideliMW
Verder lezen kan op
www.meerwaarde.nl/thema/eenzaamheid

023 569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl

Opsporingsdienst
Als ondernemer kunt u helpen om eenzaamheid te signaleren. Een mooi
voorbeeld in ons land is de kletskassa bij de Jumbo en dichter bij huis: de
kletstafel in Winkelstad Hoofddorp. De bedoeling van deze initiatieven
is om eenzame mensen te vinden en hen permanent te helpen met het
vinden van een maatje of een daginvulling zoals vrijwilligerswerk of een
toepasselijke activiteit. Vooral medewerkers van bedrijven, die bij mensen
thuiskomen (servicemonteurs bijvoorbeeld) of waar inwoners naar toe gaan
zoals in winkels, kunnen een belangrijke rol spelen in deze ‘opsporingsdienst’.

Eén vraag is al genoeg
Onze sociaal makelaars zijn getraind om medewerkers van bedrijven
handvatten te bieden om eenzaamheid bij jong en oud te signaleren en het
gesprek aan te durven gaan. Het klinkt misschien ingewikkeld, toch kan
dat heel simpel. De vraag ‘Mag ik u in contact brengen met MeerWaarde?’
is vaak al genoeg om een beweging in gang te zetten. Samen creëren we
een waardevol en duurzaam netwerk. Doet u met ons mee?

