












Wat is
eenzaamheid?

en wat doe je er aan?



http://www.youtube.com/watch?v=qeuBjnU8ABI


“Het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis 

aan (kwaliteit van) bepaalde relaties”

● Subjectief
● Relaties (of de kwaliteit er van)
● Onplezierig



Vormen van Eenzaamheid volgens Andries Baart



Vormen van Eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid

Missen van een hechte, intieme band met een of meerdere personen. 

Sociale eenzaamheid

Minder contact hebben met mensen dan je wenst.

Existentiële eenzaamheid

Het gaat meer over zingeving dan over je sociale contacten. 



Wat doet Oase…?
… en wat doen we niet.



Het “Gewone Leven”



één-op-één 
gesprekken

Iedereen is welkom

Het 
gewone 

leven

Huiselijke 
taken

gezellige 
gesprekken



Presentie

Presentie betekent “Er zijn”

aanwezig zijn op een manier 
die de ander goed doet

Zorg is relationeel van aard, 
zorg wordt hier breed 
opgevat

ze hadden tijd en aandacht

de gingen de straat op

ze waren niet uit op het oplossen van problemen

en waren onderdeel van het gewone leven

Ze gingen persoonlijke relaties aan

Konden van daaruit gaan begrijpen wat iemand echt 
nodig had

Waren trouw en betrouwbaar

Bleven ook als alle andere hulpverleners het al hadden 
opgegeven



Wat bleek?

In het onderzoek bleek dat ‘goede zorg’ 
voor de betrokkenen betekende:

● Gezien worden en serieus 
genomen worden

● Niet in de steek gelaten worden
● Een zorgverlener die is 'als een 

soort zus of broer', of 'als een 
vriend of vriendin'



Presentiebenadering
De basis in 3 stappen

voor vrijwilligers



Om in gesprek te komen

Zoek je aansluiting bij de ander 

Laat je de ander volledig in tel zijn

Heb je geen agenda, geen plan of doel



Als je dan in gesprek bent

Oordeel je niet, schort je oordeel op. 
De ander is anders dan jij.

Zoek naar wat voor de ander het 
goede is waar naar gezocht wordt

Geef je erkenning voor wat de ander 
heeft meegemaakt



Wat je dan leert

Dat je geen problemen hoeft op te 
lossen, dat is niet je rol

Erbij zijn en erbij blijven, niet opgeven, 
ook als er niets aan de situatie 
veranderd

Vanuit relatie werken, ‘als’ een zus 
zijn, ‘als’ een broer of een vriend



Vragen?

“Gelukkig, het is geen hulpverlener”


