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Inleiding
Eenzaamheid is een gevoel dat meer dan een miljoen mensen in

Nederland treft. Gelukkig wordt er van alles georganiseerd om

deze mensen te helpen. Zo zijn er in Roosendaal ook verschillende

interventies die worden aangeboden om eenzaamheid tegen te

gaan. Danique van den Bos heeft haar afstudeeronderzoek gedaan

bij WijZijn Traverse in Roosendaal en aan de hand van de behoefte

die daaruit naar voren is gekomen, heeft zij deze informatiegids

gemaakt. De informatiegids is bedoeld om zo de hulpvragers te

koppelen aan een geschikte interventie. Hier wordt onderscheid

gemaakt in verschillende vormen van eenzaamheid, verschillende

hulpvragers en de soorten interventies die worden aangeboden. Per

interventie zal worden aangegeven bij welke vorm van isolement

deze van toepassing is. De verschillende categorieën interventies

zijn ontwikkeld voor volwassenen/ouderen. Daarnaast zal er

aandacht worden besteed aan interventies voor jongeren op

bladzijde 19, aangezien deze doelgroep los staat van de

verschillende hulpvragers die besproken worden op pagina 5.

 

Deze gids is ontwikkeld voor zowel professionals als vrijwilligers.

De gids kan gebruikt worden bij de gesprekken die gevoerd worden

met de hulpvrager, om zo een geschikte doorverwijzing te geven.

Deze doorverwijzing zal zijn naar een interventie die passend is bij

de problematiek van de hulpvrager. 

 

Voor deze gids is de BWO jaarpublicatie, waarin de theorie van

Anja Machielse wordt aangehouden, gebruikt als inspiratiebron

(zie literatuurlijst). 
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Sociale

eenzaamheid

Emotionele

eenzaamheid

Bij sociale eenzaamheid ervaart iemand minder sociale contacten dan hij of zij zou

willen. Het gaat dan met name om de kwantiteit (dus hoeveelheid) van het contact.  

Bij emotionele eenzaamheid gaat het met name om het gemis van de kwaliteit van

het contact. Hier kan gedacht worden aan een relatie of een beste vriend of vriendin. 

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een negatief

gevoel of een gevoel van gemis ten opzichte van sociale

relaties. Het is een ervaring die voor iedereen anders is. Er

zijn dan ook verschillende vormen van eenzaamheid. Het

eerste verschil dat kan worden gemaakt is in sociale en in

emotionele eenzaamheid. Deze begrippen worden hieronder

nog verder toegelicht. 

 

Het begrip eenzaamheid

 

Sociaal vs. emotioneel

Sociaal isolement en eenzaamheid worden vaak gebruikt als begrippen die hetzelfde

aanduiden. Dit is onjuist. Eenzaamheid en sociaal isolement zijn twee begrippen

die weliswaar met elkaar verbonden (kunnen) zijn, maar die een andere betekenis hebben.

Hieronder wordt weergegeven wat de kenmerken zijn van de begrippen en waardoor zij

van elkaar verschillen. 

 

Eenzaamheid en sociaal isolement

Eenzaamheid Sociaal isolement
Het gaat hierbij om een subjectieve ervaring.

Iemand kan zich eenzaam voelen in bepaalde

omstandigheden, terwijl een ander in dezelfde

omstandigheden zich niet eenzaam voelt.

Eenzaamheid kan zowel gaan over kwaliteit als

kwantiteit van relaties. 

Eenzaamheid gaat om het gevoel en niet enkel

over alleen zijn. Alleen zijn kan ook als prettig

worden ervaren door iemand. Daarnaast kan ook

het tegenovergestelde, iemand kan veel contacten

hebben, maar toch eenzaamheid ervaren. 

Sociaal isolement is een objectief gegeven. Of

iemand sociaal geïsoleerd is kun je meten door het

aantal waardevolle relaties te tellen. 

In tegenstelling tot eenzaamheid kan sociaal

isolement ook als prettig worden ervaren. Iemand

kan tevreden zijn met geen of weinig contacten. 

Bij sociaal isolement wordt er enkel gekeken naar

de kwantiteit van iemands ondersteunende relaties.

Iemand kan wel genoeg waardevolle relaties

hebben, maar zich toch eenzaam voelen. Diegene

is dan niet sociaal geïsoleerd, maar wel eenzaam. 

OF

E M O T I O N E L E

e e n z a a m h e i d

S O C I A L E

e e n z a a m h e i d
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Structureel isolement: hulpvragers die al meerdere jaren sociaal geïsoleerd zijn. Er

is sprake van enkelvoudige problematiek. 

Het onderzoek van Anja Machielse spreekt over 8 verschillende soorten hulpvragers. Deze

indeling wordt gedaan aan de hand van twee indicatoren: de duur van het isolement en

hoe gemotiveerd de hulpvrager is om deel te nemen aan sociale activiteiten. 

Om te beginnen wordt er een splitsing gemaakt in 4 categorieën die iets zeggen over de duur

van de eenzaamheid:

 

Type eenzaamheid of sociaal isolement 
Het verschil in de begrippen eenzaamheid en sociaal isolement zit dus onder andere in de

waarneembaarheid. Sociaal isolement is een objectief begrip en makkelijke opmerkbaar

voor de buitenwereld. Eenzaamheid is subjectief en daarom moeilijker waarneembaar. Om

deze reden wordt er bij de verschillende categorieën gesproken over sociaal isolement in

plaats van over eenzaamheid. 

Dreigend isolement: hulpvragers die dreigen in een sociaal isolement te komen, of

te vereenzamen, door de omstandigheden waar ze in zitten of gebeurtenissen die ze

meemaken. 

Situationeel isolement: hulpvragers die in een isolement geraakt zijn door recente

gebeurtenissen of de omstandigheden waar ze in zittten. 

Structureel isolement met complexe (psychiatrische) problematiek: hulpvragers

die in structureel isolement verkeren, maar die meerdere problemen hebben op

verschillende levensgebieden. 

Naast deze vier categorieën kan er nog een splitsing worden gemaakt tussen de

motivatie om deel te nemen aan sociale activiteiten:

 

Hulpvragers die graag sociaal

willen participeren en betrokken

willen raken met anderen. 

Hulpvragers die niet

(duidelijk) sociaal willen

participeren en die ook geen

contact zoeken met anderen

De opsplitsing van indicatoren worden schematisch weergegeven op de volgende bladzijde.

Hier vindt u een tabel met daarin de 4 verschillende categorieën in duur van

eenzaamheid/sociaal isolement en de 2 categorieën van motivatie. In deze tabel worden

vervolgens de 8 type hulpvragers op het gebied van eenzaamheid/sociaal isolement ingedeeld. 
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Actieven: hebben graag een actief sociaal leven

Geborgenen: willen een netwerk waarin ze zich

veilig voelen en beschermd

Achterblijvers: willen graag emotionele steun van

een hechte relatie

Afhankelijken: willen graag geborgenheid vinden

in een relatie waarin ze afhankelijk zijn

Compenseerders: het gebrek van sociale contacten

aanvullen door functionele activiteiten

Buitenstaanders: Staan het liefst buiten de reguliere

samenleving

Hoopvollen: zij hebben veel behoefte aan contact

en hebben de hoop dat hun situatie verbeterd

Overlevers: Zij hebben juist de moed opgegeven

en houden zich bezig met overleven. 

8 verschillende hulpvragers

Duur van het

isolement

Motivatie m.b.t. sociale participatie 

Gericht op sociale participatie
Niet (duidelijk) gericht op

sociale participatie

Dreigend isolement

Situationeel isolement

Structureel isolement

Structureel isolement met

complexe (psychiatrische)

problematiek

Actieven

Achterblijvers

Compenseerders

Hoopvollen

Geborgenen

Afhankelijken

Buitenstaanders

Overlevers

Uitleg per hulpvrager:

Zoals in de tabel

hierboven zichtbaar

is, zijn er 8

verschillende

hulpvragers. Deze

acht hulpvragers

worden uitgelegd in

het schema hiernaast. 

 

 

Op de volgende

bladzijde zal nog

dieper ingegaan

worden op deze

verschillende

hulpvragers.
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Schema 

Onderstaand schema geeft inzichten in de manier waarop de

hulpvrager gericht is op sociale participatie en over welke sociale

competenties zij beschikken. 

Dit schema is overgenomen uit de BWO  jaarpublicatie van 2012.
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Op de volgende bladzijde is een schematische weergave te zien van

de verschillende soorten hulpvragers en de bijpassende

interventiemogelijkheden. 



Schema passende interventies 
Duur van het

isolement

Motivatie m.b.t. sociale participatie 

Gericht op sociale

participatie

Niet (duidelijk) gericht op

sociale participatie

Dreigend isolement

Situationeel isolement

Structureel isolement

Structureel isolement met

complexe (psychiatrische)

problematiek

Actieven

Achterblijvers

Compenseerders

Hoopvollen

Geborgenen

Afhankelijken

Buitenstaanders

Overlevers

Type interventies
Belemmeringen voor participatie weghalen.

Preventieve interventies (hulp bij

rouwverwerking, mantelzorgondersteuning, etc.)

Toeleiding naar groepsaanbod/activiteiten.

Inzet vrijwilliger/match met andere oudere.

Relatief korte trajecten, niet intensief.

 

Belemmeringen voor participatie weghalen.

Individuele begeleiding door professional.

Doorgeleiding naar specialistische hulp.

Inzet vrijwilliger/match met andere oudere.

Toeleiding naar groepsaanbod/activiteiten.

Relatief korte intensieve trajecten.

 

 

Praktische problemen oplossen.

Monitoren door professional.

Geen inzet vrijwilliger mogelijk.

Langdurige trajecten, niet intensief.

 

 

Praktische problemen oplossen.

Begeleiding bij dagelijks functioneren.

Emotionele en psychosociale steun.

Doorgeleiding naar specialistische hulp.

Inzet van gespecialiseerde vrijwilliger.

Creëren van een professional vangnet.

Langdurige, intensieve trajecten.

 

 De informatie uit dit schema is overgenomen uit het onderzoek van Anja Machielse (2011). 
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Interventies in Roosendaal

Activiteiten

Maatjesprojecten

Trainingen

Lotgenotengroepen

Individuele 

begeleiding

Jongeren
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In Roosendaal worden

verschillende

interventies

aangeboden om

eenzaamheid tegen te

gaan. Deze

interventies zijn

ingedeeld in de 5

categorieën die

hiernaast in het wit en

blauw worden

weergegeven. Deze

categorieën zijn

gericht op

volwassenen/ouderen.

Per categorie zal

worden aangegeven

op welke vorm van

isolement de

interventie het meest

geschikt is. Aangezien

jongeren niet van

toepassing zijn op de

eerste 5 categorieën,

wordt hier nog apart

aandacht aan besteed

op bladzijde 20 van de

informatiegids.



Activiteiten

In Roosendaal worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van koffie-uurtjes, tot spelletjesmiddagen,

en verschillende spreekuren. Deze tal van activiteiten zijn bewust niet allen apart toegelicht in deze

informatiegids. De reden hiervoor is dat er al een overzicht van deze activiteiten te vinden is op de website

van Roosendaal voor Elkaar. Hier wordt informatie gegeven over de verschillende activiteiten per wijk.

Website: https://www.roosendaalvoorelkaar.nl/wijken

Mocht u toch liever persoonlijk contact op willen nemen met een van de Wijkhuizen, dan kan dat ook.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende Wijkhuizen met de bijbehorende contactgegevens.

 

Deze soort interventie is geschikt voor hulpvragers met dreigend of situationeel isolement. 

 

Burgerhout Centrum

Kalsdonk Kortendijk

Kroeven Langdonk

Tolberg Westrand

Locatie: Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal. 

Telefoonnummer: (0165) 535439

E-mail: buurthuis.keijenburg@home.nl

Website: http://www.buurthuiskeijenburg.nl

Locatie: Rector Hellemonsstraat 2a,

 4702RH Roosendaal

Telefoonnummer: (0165) 857260

E-mail: buurtcentrum@kalsdonk.net

 

Locatie: Markt 54, 4701PH Roosendaal. 

Telefoonnummer: (06) 20799325

E-mail: bijonsmarie@gmail.com

Website: http://www.onsmarie.com

Locatie: Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal

Telefoonnummer: (0165) 393626

E-mail: dijksteeke@kpnmail.nl

Website: http://www.dijksteeke.nl

Locatie: Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal

Telefoonnummer: (0165) 853 555

E-mail: info@dewiekenroosendaal.nl

Website: http://www.dewiekenroosendaal.nl

Locatie: Lindenburg 82, 4707 CR Roosendaal.

Telefoonnummer: via hoofdkantoor WijZijn

Traversegroep (0164) 237056

E-mail: broedplaatslangdonk@gmail.com

 

Locatie: Tolbergcentrum 158 4708 HK 

Roosendaal

Telefoonnummer: (0165) 547848

E-mail: info@bergspil.nl

Website: http://www.bergspil.nl

Locatie: Sint Lucasplein 3, 4703 HX

Roosendaal

Telefoonnummer: (0165) 537296

E-mail: beheer@huisvandewestrand.nl

Website: www.huisvandewestrand.nl

9



Activiteiten

Ook in de dorpen zijn er verschillende Dorpshuizen.

Voor meer informatie over de dorpen zie: 

https://www.roosendaalvoorelkaar.nl/dorpen

Heerle (De Schalm)
Locatie: Herelsestraat 100, 4726 AH

Heerle 

Contactpersoon: Cees Luijsterburg. 

E-mail: info@dorpshuisheerle.nl

Moerstraten (De Parelmoer)
Locatie: Heivelddreef 1, 4727

SJ Moerstraten

Telefoonnummer: (0165) 304319 

E-mail: 

parelmoer@hetdorpmoerstraten.nl

Locatie: Bergsebaan 8, 4709 AN Nispen

Contactpersoon:  J. Gommers

Telefoonnummer: (0165) 365437

Website: http://www.nispeninfo.nl

Locatie: Kloosterstraat 19b, 4724 EE

Wouw 

Telefoonnummer: (0165) 304042

E-mail: info@degeerhoek.nl

Website: http://www.degeerhoek.nl

Locatie: Plantagebaan 223, 4725 AC Wouwse Plantage

Telefoonnummer: (0165) 379293

E-mail: info@despilwouwseplantage.nl

Website:  http://www.despilwouwseplantage.nl

Nispen (Nisipa) Wouw (De Geerhoek)

Wouwse Plantage (De Spil)
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Maatjesprojecten

In Roosendaal worden door 5 verschillende organisaties maatjesprojecten aangeboden. Hieronder

zullen zij kort worden toegelicht. Deze soort interventie is geschikt voor hulpvragers met

dreigend isolement of situationeel isolement.

Sant’Egidio

Voor wie: reguliere hulpvragers, hulpvragers met (lichte) psychische problemen, hulpvragers met (lichte) fysieke

beperking. Bij twijfel over de zwaarte van de problematiek willen we altijd de hulpverlener kunnen contacten.

Zonder toestemming kunnen we geen vrijwilliger inzetten.

- Uitgesloten: Meervoudige beperking, zware psychische problematiek, dementie, praktische hulp zoals vervoer.

- Randvoorwaarden: Deelnemers moeten gemotiveerd zijn, woonachtig in gemeente Roosendaal. 

Doel: Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid door een in principe tijdelijke ondersteuning door een vast

maatje. Uitgangspunt is zelfbeschikking: mensen gaan zelf over het aanpakken van hun problemen.

 

 

.
 

Geschikt voor: dreigend isolement en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers

Duur van de interventie: 1 à 1 ½ jaar

Intensiteit van de interventie: Er is doorgaans wekelijks contact tussen vrijwilliger en deelnemer.

Wie biedt het aan: Humanitas

Contactgegevens: Badhuisstraat 18, 4703 BH Roosendaal

Tel: 0165-599 936

E-mail: maatjes.wbw@humanitas.nl

Humanitas

 

Voor wie: Mensen die door welke reden dan ook onze aandacht verdienen. Dat kan eenzaamheid zijn maar ook

een beperking kan een reden zijn om voor een maatje in aanmerking te komen.

- Uitgesloten: Bij specifieke hulpvragen verwijzen wordt doorverwezen naar professionele instanties.

- Randvoorwaarden: Bereidheid om vriendschap op te bouwen.

Doel: Gezelschap houden, boodschappen doen, spelletje spelen maar ook contact met familie indien nodig,

samen er op uit enz.

 

Geschikt voor: dreigend isolement en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers

Duur van de interventie: zo lang als nodig is.

Intensiteit van de interventie: Uitgangspunt is een bezoek van een vast maatje een keer per 14 dagen.

Maandelijks wordt een ontmoetingsavond georganiseerd, waar maatje en cliënt welkom zijn.

Contactgegevens: Kade 23, 4703 GA Roosendaal

Tel. 06-12516206

E-mail: Miekestroop60@gmail.com
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Maatjesprojecten

Wonen + (WijZijn Traverse)

.
 

SAHR

Voor wie: 

Alle leeftijden die vanwege hun handicap of leeftijd niet zelfstandig deel kunnen nemen aan het sociale leven.

- Randvoorwaarden: Dreiging van eenzaamheid, het niet zelfstandig naar buiten kunnen en een slechts een klein

budget ter beschikking hebben.

Doel: Gericht op het verlenen van sociale steun. De inzet volgens afspraak en er wordt gewerkt vanuit de match tussen

hulpvraag en mogelijkheden van vrijwilliger.

Geschikt voor: dreigend isolement en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers

Duur van de interventie: voor onbepaalde tijd

Intensiteit van de interventie: 

afhankelijk van de afspraken die tussen hulpvrager en vrijwilliger gemaakt kunnen worden

Contactgegevens: Markt 54 M (Parrotia), 4701 PH  Roosendaal

- Tel. (0165)-533111

- E-mail: info@sahrroosendaal.nl

- Website: www.sahrroosendaal.nl

 
 

 

Voor wie: Wonen+ kent geen specifieke doelgroep. Uitgangspunt is maatwerk. Als een aanvraag wordt gedaan kijken

we naar de  mogelijkheden om een maatje in te zetten.  

- Uitgesloten: We vragen van verwijzers of ze dit met de betreffende persoon hebben besproken en we bekijken of er

dusdanig zware problematiek is dat een maatje niet haalbaar is. Als dit het geval is denken we mee over verwijzing

richting professionele hulp.

- Randvoorwaarden: Er wordt gevraagd wat er al geprobeerd is in het netwerk. Iemand die al meerdere sociale

contacten heeft komt meestal niet in aanmerking.

Doel: Wonen+ is gericht op incidentele ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De maatjes

ondersteunen structureel hulpvragers in een frequentie die onderling wordt afgesproken. Waar mogelijk en wenselijk

proberen we de hulpvrager mee te nemen naar activiteiten in de wijk om zo te proberen het netwerk van de bewoner te

vergroten.

Geschikt voor: dreigend isolement en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers

Duur van de interventie: afhankelijk van de hulpvraag

Intensiteit van de interventie: afhankelijk van de hulpvraag

Contactgegevens: Markt 54 M (Parrotia), 4701 PH  Roosendaal

E-mail: wonenplus@wijzijntraversegroep.nl

Tel: 06-38772526 / 14 0165
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Maatjesprojecten

.
 

Voor wie: De doelgroep van Buddylink zijn mensen die leven in een situatie gekenmerkt door kansarmoede. Hiermee

bedoelen we het segment van armoede waar mensen door hun materiële tekorten geleidelijk verbinding en eigenwaarde

verliezen. Vanuit hun overtuigingsperspectief geloven ze niet (meer) dat hun leven anders kan.

- Randvoorwaarden: hulpvragers: Met materiële tekorten, met gebrek aan eigenwaarde, in een leeftijd tussen 15 en 50

zonder ernstige psychische of cognitieve beperkingen. 

- Uitgesloten: buddy’s bieden geen praktische ondersteuning.

Doel: Het doel van de buddymethodiek is het omkeren van deze beperkende overtuigingen zodat mensen nieuwe

ontwikkelingskansen zien en grijpen om hun leven duurzaam te veranderen.

Geschikt voor: dreigend isolement en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers --> vrijwilligers krijgen opleiding tot meester in Empowerment aangeboden en

bij de start van het buddyschap een intervisietraject.

Duur van de interventie: Intentie is 1 tot 2 jaar. Maar ook wij begrijpen dat er onderweg van alles kan gebeuren. Op het

moment dat er iets voorhand is, gaan we in overleg en zoeken we naar een voor iedereen passende oplossing.

Intensiteit van de interventie: gemiddeld 1 x in de week een fysiek contactmoment. Wat het contact inhoud bepalen de

buddy's onderling. Dit kan variëren van een bakje koffie thuis tot een wandeling in het park, een middagje naar de

kinderboerderij of een iets anders naar wens.

Contactgegevens:  

Tel. buddy worden: 06 2456 8710 (Kim Bareman) 

Tel. buddy krijgen: 06 2462 0715 (Maartje Verberk)

Website: http://www.buddylink.nl/

E-mail: info@roosendaalseuitdaging.nl
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Lotgenotengroepen
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Recente onderzoeken laten zien dat lotgenoten contact het gevoel van empowerment vergroot en

dat het een erkend middel is voor het versterken van het sociale netwerk en de kwaliteit van leven.

Daarbij blijkt ook dat lotgenotencontact bijdraagt aan het verminderen van sociaal isolement.

In deze categorie van interventies worden verschillende soorten lotgenotengroepen benoemd:

lotgenoten voor niet-aangeboren hersenletsel, voor hulpvragers met geheugenproblemen en hun

naasten (Odensehuis) en lotgenoten voor rouw en verlies. Deze soort interventie is geschikt voor

hulpvragers met dreigend of situationeel isolement.

 

Voor wie:  Lotgenoten NAH gerelateerd, en partners/mantelzorgers

Doel: eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen, ontlasten partners/mantelzorgers Met dit

burgerinitiatief hopen we invulling te kunnen bieden aan een stukje- en een fijne dagbesteding voor

lotgenoten.

Wie voert het uit:  enthousiaste vrijwilligers

Contact: 

E-mail: nahclub@live.nl   

Telefoon Voorzitter: 06-43091545. 

Clubadres : Kade 23  /  4703 GA  Roosendaal 

Openingstijden : Maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

 

 

Niet-aangeboren hersenletsel

Voor wie: Inwoners van Roosendaal en de dorpen eromheen die problemen ervaren met hun geheugen of

beginnende dementie hebben, kunnen bij het Odensehuis Roosendaal terecht. Maar ook hun naasten, zoals

hun partner, vrienden en buren kunnen bij ons aankloppen Als mantelzorger bent u ook altijd welkom om

mee te doen met activiteiten. Zo ontmoet u lotgenoten en er ontstaan vriendschappen. Verder kunt u

dagelijks terecht om uw verhaal kwijt te kunnen en tips en trucs te krijgen.Het is een laagdrempelig

inloophuis waar mensen geen indicatie of verwijsbrief nodig hebben. De bezoekers bepalen het programma.

Doel: In het Odensehuis kunt u terecht voor informatie, tips en tricks, ontmoetingen met lotgenoten, nieuwe

vriendschappen opdoen, oude hobby’s oppakken en uw hart luchten. Uzelf nuttig voelen, maar ook gewoon

uzelf zijn bij een lekkere kop koffie of thee. 

Wie voert het uit: Coördinator en vrijwilligers.

Contactgegevens:

·         Ida Verbiest:   06 30 10 25 51

·         Marga Koster: 06 13 17 53 76

Website: https://www.zorgeloosleven.nl/odensehuis-roosendaal

Facebook: Odensehuis Roosendaal

Emailadres: odensehuisroosendaal@zorgeloosleven.nl

Odensehuis



Lotgenotengroepen
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Rouw en verlies
Rouw en verlies staat in verbinding met eenzaamheid en sociaal isolement. Bij het verlies van

bijvoorbeeld een partner, kan er een gevoel van eenzaamheid ontstaan. Het is hierbij belangrijk dat

deze persoon eerst ondersteuning krijgt in de verliessituatie. 

De volgende twee organisaties bieden steun op het onderwerp rouw en verlies:

Humanitas

WijZijn Traverse

Lotgenotengroepen: In deze vorm komen de deelnemers 6 tot 8 keer bij elkaar om met elkaar hun gevoel en

situatie te bespreken. Een speciale doelgroep is hierbij de ex-mantelzorger. Zij zijn na het verlies van degene aan

wie ze zorg hebben verleend hun geliefde kwijt en daarnaast valt ook de dagelijkse zorgtaak weg. Dit maakt het

vaak een dubbel verlies en we hebben gemerkt dat het fijn is voor die groep om daarover met elkaar de ervaringen

te delen

Voor wie: voor iedereen die met een verlies situatie te maken heeft (gehad).

Doel: De deelnemers kunnen hun hart luchten. Vaak is er in het begin heel veel begrip en contact maar na verloop

van tijd vindt de omgeving dat je maar weer eens verder moet. Daar is niet iedereen aan toe en dan is het fijn als er

een vrijwilliger de tijd heeft om mensen te woord te staan en ze verder op weg te helpen.

Wie voert de interventie uit: meestal vrijwilligers en sommige lotgenotengroepen worden uitgevoerd door de

professional.

Duur van de interventie: insteek 1 jaar (kan soms iets langer of korter zijn)

Intensiteit van de interventie: afhankelijk van de behoefte van de deelnemer. Locatie en tijd stemmen de

deelnemer en vrijwilliger af.

Contactgegevens: rouwenverlies.wbw@humanitas.nl

Humanitas biedt op verschillende vlakken hulp aan bij rouw en verlies. Zo hebben ze

lotgenotengroepen, één op één contact, rouwcafé, rouwwandeling en een inloopochtend.

Lotgenotengroepen: Er zijn gespreksgroepen op 7 verschillende thema's: het verlies van een partner, het verlies

van een kind, het verlies van een dierbare door zelfdoding, voor kinderen die een dierbare verloren zijn, voor

jongeren die een dierbare verloren zijn, voor volwassenen die een verlieservaring hebben meegemaakt en voor

ouders die een baby hebben verloren. Voor deelname wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 12,-. 

Voor wie: iedereen die te maken heeft gehad met een verlieservaring.

Doel: Er is niemand die rouw zo goed begrijpt als iemand die het zelf heeft meegemaakt. Daarom organiseren we

gespreksgroepen, waarbij lotgenoten met elkaar in contact komen. Onder begeleiding van ervaren en geschoolde

vrijwilligers praten we over herkenbare thema’s, die u kunnen helpen om het verlies te verwerken. Er is aandacht

voor ieders persoonlijke beleving.

Wie voert de interventie uit: ervaren en geschoolde vrijwilligers

Duur van de interventie: In totaal zijn er acht tot tien bijeenkomsten van twee uur.

Contactgegevens: Voor data kunt u contact opnemen met rouwbegeleiding@wijzijntraversegroep.nl.

Telefoonnummer: 06 5878 33 80 

Voor aanmelden: 0164 237 056 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

WijZijn Traverse heeft ook een divers aanbod op het gebied van rouwverwerking. Zo zijn er

lotgenotengroepen, individuele begeleiding, herdenkingsbijeenkomsten die worden georganiseerd en er

is een rouwcafé.



Trainingen

Voor wie: Voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek plaats met één van de trainers.

Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht waar de deelnemer aan wil werken, wat er gemist wordt in

sociale contacten en activiteiten, etc. Dit kan dus voor elke deelnemer anders zijn. De training is geen

ontmoetingsgroep.

 -Randvoorwaarden: vermogen tot zelfreflectie

Doel: De deelnemers leren oude gewoonten, die hen belemmeren om nieuwe contacten aan te gaan of

nieuwe activiteiten te ondernemen, herkennen en aanpassen, waarbij het zelfvertrouwen wordt vergroot en

zij zich prettiger en minder alleen voelen.

Wie voert de interventie uit: Professionals: Jacqueline Jongerius (maatschappelijk werker) & Maureen

Kalker (ouderenwerker).

Duur van de interventie: De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.

Intensiteit van de interventie: De groep komt om de week bij elkaar.

Wie biedt het aan: De training wordt verzorgd vanuit WijZijn Traverse Groep, een brede welzijnsinstelling

in de regio West-Brabant en Tholen. WijZijn versterkt de alledaagse kracht van mensen

Contactgegevens:  

Jacqueline Jongerius, 06 43 75 82 00, jacqueline.jongerius@wijzijntraversegroep.nl

Maureen Kalker, 06 57 06 11 85, maureen.kalker@wijzijntraversegroep.nl

WijZijn Traverse: Een nieuwe koers in zicht 

Voor wie: Iedereen kan de workshop volgen, maar met name geschikt voor senioren of kwetsbare

doelgroepen. De workshop heet Sterk door je netwerk

-          Randvoorwaarden: er wordt een vergoeding gevraagd per workshop (100 euro)

Doel: Meer bewustzijn en inzicht in hoe je jouw netwerk kan inrichten en onderhouden

Wie voert de interventie uit: Professional

Duur van de interventie: Workshop duurt 2 keer 2 uur

Intensiteit van de interventie: Eenmalig 2 dagdelen

Contactgegevens:

Rode Kruis

Jeanny Beerens

Centaurusweg 57

013-5425163

06-51452590

Jbeerens@redcross.nl

 Rode Kruis: Sterk door je netwerk
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Bij een training als eenzaamheidsinterventie kan worden gedacht aan trainingen of cursussen waar de

hulpvrager nieuwe vaardigheden leert om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Denk hierbij aan

bijvoorbeeld sociale vaardigheden die getraind worden of  een training voor het leren omgaan met een

verlieservaring.  Deze soort interventie is geschikt voor hulpvragers met dreigend, situationeel of

structureel isolement. 



Trainingen

Mantelzorgsteunpunt
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Mantelzorgsteunpunt biedt zorg voor mantelzorgers aan op verschillende manieren. Zo hebben zij

lotgenoten groepen, individuele begeleiding, en trainingen. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan

specifieke doelgroepen: 

- jonge mantelzorgers (8-23 jaar) 

- mantelzorgers met een allochtone achtergrond

- mantelzorgers met een betaalde baan

 

De lotgenotengroepen gaan van start op het moment dat er voldoende animo is. Voor meer informatie over

de lotgenotengroepen: www.mantelzorgroosendaal.nl

 

Training: 

Voor wie: Alleen voor geregistreerde mantelzorgers

-      Randvoorwaarden: wij registreren graag alle mantelzorgers die deelnemen aan onze activiteiten.

Doel: ons aanbod trainingen is gevarieerd en wisselend. Ze zijn gericht op het informeren en ondersteunen

van mantelzorgers. Zie onze activiteitenkalender op onze website. www.mantelzorgroosendaal.nl

Wie voert het uit: een consulent van het mantelzorgsteunpunt of een ingehuurde professional. Wij werken

ook samen met het vrijwilligerscollege.

Duur van de interventie: Wisselend  
Intensiviteit: zie onze activiteitenkalender op onze website

Contact:

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal/Rucphen 

Telefoonnummer: 088 – 55 748 90

E-mail: info@mantelzorgroosendaal.nl

 



Individuele begeleiding
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Maatschappelijk werk

GGZ-WNB

 

Voor wie: WijZijn gelooft dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat iedereen iets

voor een ander kan betekenen. Wie u ook bent, ook ú kunt gebruikmaken van onze diensten zonder

verwijsbriefje.

Doel: Wij nemen de tijd om naar u te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. Onze werkwijze is

oplossingsgericht. Samen kijken we naar oplossingen die nuttig zijn in uw situatie.

De meeste cliënten voelen zich na afloop steviger in hun schoenen staan.

Wie voert de interventie uit: Professionals

Duur van de interventie: Afhankelijk van de hulpvraag

Intensiteit van de interventie: Afhankelijk van de hulpvraag 

Contactgegevens: 

Telefoonnummer: 0164 – 237 056

E-mail: info@wijzijntraversegroep.nl

 

 

 

Voor wie: Hulpvragers die naast eenzaamheid ook kampen met psychische problemen (tweede lijn).

-          Uitgesloten: wanneer er enkel sprake is van eenzaamheid, is dit niet een hulpvraag die bij de

ggz behandeld gaat worden.

Doel: Bij oudere mensen is er vaak een wisselwerking tussen psychische problemen en veranderingen

die bij het ouder worden horen. Bijvoorbeeld verlieservaringen, veranderingen in het sociale netwerk,

eenzaamheid, afnemende vitaliteit en lichamelijke klachten. Om hen hierbij te helpen, is specifieke

kennis en ervaring nodig. Bij GGZ WNB werken specialisten op het gebied van de ouderenpsychiatrie.

Mensen van 65 jaar en ouder met psychische en psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht voor

diagnose, behandeling en begeleiding. Wij zijn er ook voor hen die jonger zijn dan 65 jaar bij wie

geheugenproblemen worden vermoed.

Wie voert de interventie uit: professionals

Duur van de interventie: afhankelijk van de hulpvraag

Intensiteit van de interventie: afhankelijk van de hulpvraag

Contactgegevens:

Telefoonnummer: (0164) 28 91 00

E-mailadres: info@ggzwnb.nl

Met individuele begeleiding wordt bedoel: één op één begeleiding door een professional. 

Het gaat hier met name om de complexere vorm eenzaamheid. Deze vorm van begeleiding is geschikt voor

hulpvragers waarbij geen vrijwilliger ingezet kan worden. Deze soort interventie is geschikt voor hulpvragers

met structureel isolement en hulpvragers met structureel isolement en complexe (psychiatrische)

problematiek.   



Individuele begeleiding
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Voor wie: Alleen voor (geregistreerde) mantelzorgers

Randvoorwaarden: wij registreren graag alle mantelzorgers die deelnemen aan onze activiteiten.

Doel: Wij helpen u uw vraag/probleem concreet te krijgen / u wegwijs te maken in zorgland / te

luisteren wat er nodig is. Zonodig verwijzen wij u door.

Wie voert het uit: een consulent van het mantelzorgsteunpunt.

Duur van de interventie: Dit is heel persoonlijk

Intensiviteit: In overleg 

Contactgegevens:

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal/Rucphen 

Telefoonnummer: 088 – 55 748 90

E-mail: info@mantelzorgroosendaaal.nl

 

Voor wie:  Hulpvragers met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 

Doel: Cliënten ondersteunen op verschillende levensgebieden. Eenzaamheid is hierin niet een direct

onderwerp. Zodra hierover een vraag speelt bij de cliënt wordt erg individuele begeleiding geboden

om samen met en professional te kijken hoe het netwerk van de cliënt kan worden verbeterd. 

Wie voert de interventie uit: Professionals 

Duur van de interventie: afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt. 

Intensiteit van de interventie: afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt.

Contactgegevens: MEE heeft verschillende locaties in Roosendaal:

Dunanstraat 80, Sint Lucasplein 3, Heilig Hartplein 28, Gazellelaan 18f, Dijkcentrum 191 en

Tolbergcentrum 158. 

Telefoonnummer:  076 522 30 90

E-mailadres: info@meewestbrabant.nl

MEE West-Brabant

Mantelzorgsteunpunt



Jongeren

Voor wie: jongeren van 10-20 jaar (jongerenmaatjes valt binnen onze activiteit maatjes, hier helpen we

volwassenen 18+ bij allerlei hulpvragen, dus iemand van 20+ wordt ook op dezelfde wijze geholpen)

Doel: aansluiten bij de hulpvraag van de jongere om met tijdelijke ondersteuning van een maatje weer sterker

te worden, lekker in je vel te komen, je netwerk te vergroten, te oefenen met de Nederlandse taal

(anderstalige jongeren) er samen op uit te gaan en vele andere hulpvragen.

Wie voert de interventie uit: vrijwilligers

Geschikt voor: dreigend en situationeel isolement. 

Duur van de interventie: insteek 1 jaar (kan soms iets langer of korter zijn)

Intensiteit van de interventie: wekelijks contact op locatie en tijd die deelnemer en vrijwilliger afstemmen

Contactgegevens: maatjes.wbw@humanitas.nl

Jongerenmaatjes (Humanitas)

Join us (BOOST)
Boost is een organisatie die zich bezighoudt met jongerenwerk. Het gaat hierbij om zowel groepswerk als

individueel werk met jongeren. Ze hanteren een laagdrempelige, beproefde en generieke methodiek. Hierbij

houden ze zich voornamelijk bezig met de vrije tijd van de jongeren. Join us is een nieuw project voor

eenzame jongeren in Roosendaal. Dit project werd al in andere plaatsen in Nederland toegepast en hier is het

dan ook als succesvol ervaren. Boost voert dit project uit in Roosendaal.

Voor wie:

Jongeren van 18 t/m 25 jaar voor jongeren die zich alleen voelen en hier graag iets aan willen veranderen.

Doel: Join us helpt jongeren sociaal redzaam te worden waardoor ze hun eigen plek in de maatschappij

vinden. Om dat te kunnen bereiken worden avonden georganiseerd waarbij jongeren elkaar ontmoeten en

leuke dingen doen. Tijdens deze avonden wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld,

verbeteren van sociale vaardigheden, het invullen van vrije tijd en het opbouwen en onderhouden van een

eigen passend netwerk. 

Geschikt voor: dreigend en situationeel isolement

Wie voert de interventie uit: Professionals en vrijwilligers

Duur van de interventie: Gemiddeld komen jongeren 6 tot 12 maanden bij Join us

Intensiteit van de interventie: een keer in de twee weken.

Contactgegevens: Telefoonnummer: 06 218 163 13 

E-mail: roosendaal18-25@join-us.nu
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voorgaand aan deze informatiegids is gedaan, bleek dat veel organisaties ook niet vaak met jongeren in

aanmerking komen en ook niet goed weten waar ze met deze signalen terecht zouden kunnen. Om deze

reden wordt er nog extra aandacht besteed aan de doelgroep jongeren in deze informatiegids. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat het percentage van eenzaamheid onder

jongeren in Nederland erg hoog ligt (46%). Bijna de helft van de jongeren

in Nederland ervaart dus gevoelens van eenzaamheid. Uit het onderzoek dat
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Tot slot
 

 

De interventies die benoemd zijn, zijn nog niet alle

interventies die aangeboden worden in Roosendaal. Het

doel is dan ook om de gids na verloop van tijd steeds meer

aan te vullen.

Mocht u aanvullingen of aanpassingen voor deze

informatiegids hebben (maatjesprojecten,

lotgenotengroepen, trainingen, individuele begeleiding of

interventies voor jongeren), laat het dan weten aan WijZijn

Traverse Roosendaal via de volgende gegevens:

 

Adres: Markt 54, 4701 PH, Roosendaal

E-mail: info@roosendaalvoorelkaar.nl

Telefoonnummer:  06-57697549

 

Dank voor alle medewerking!
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