
 
 

 
                    

Samen(werken) aan eenzaamheid ?!  

Signaleren en dan… 

 
Mini-congres gemeente Medemblik 
Maandag 28 september van 14.30 tot 17.00 uur ( inloop vanaf 14.00 uur) 
Locatie:  café Stam te Wognum 

In de gemeente Medemblik staat eenzaamheid al jaren op de agenda. Er gebeurt veel aan activiteiten, 

maar het kan altijd beter! Als een van de landelijke kartrekkers heeft gemeente Medemblik de kans 

gekregen om met financiering van Staatssecretaris van Rijn de lokale aanpak met professionals en 

vrijwilligers rond eenzaamheid te versterken.  

 
Tijdens het mini congres staat een stappenplan voorzien van een praktisch verwijssysteem centraal, 
bij signalering van (een risico op) eenzaamheid. Eigen regie en samenwerking tussen alle betrokken 
partijen vormen de basis. Dit verwijssysteem is in het kader van een integrale aanpak eenzaamheid 
door Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog en specialist in eenzaamheid ontwikkeld. Deze wordt al 
enige jaren toegepast. Dit verwijssysteem kan ook ingezet worden als signaleringsmiddel in andere 
‘kwetsbare’ situaties. Zie voor meer informatie de website www.willieoldengarm.nl.   
 
Programma mini congres  
• Welkomstwoord door afvaardiging college van burgemeester en wethouders Medemblik 

• Achtergrond en aanleiding, Christina Klaver (projectleider aanpak eenzaamheid en wijkteamlid) 

• Inleiding eenzaamheid en integrale aanpak, Willie Oldengarm (Oldengarm training & advies) 

o Wat is eenzaamheid (een aantal definities) en bij wie komt het voor?  

o Wat is integrale aanpak eenzaamheid?  

o Wat houdt de (keten)aanpak (signaleren, bespreekbaar maken, persoonlijk plan) in?  

o Uitleg (Signaleringskaart met) stappenplan   

• Informatieve vragenronde.  
• Pauze  
• Discussie in groepen op wijkteamniveau:  

o In hoeverre is deze aanpak toepasbaar in de gemeente Medemblik en wat vraagt dit 
onder andere aan samenwerking?  

• Plenaire terugkoppeling  

o Benoemen van de belangrijkste bevindingen en actiepunten.  

• Eventuele afspraken voor follow up 

• Gezamenlijk afsluiten met drankje 
• Afsluiting mini congres, start samen eten 
 
Samen eten, langste eettafel ( week tegen eenzaamheid) 
Restaurant café Stam, 17.00-19.00 uur 
 

De middag is bedoeld voor alle professionals en vrijwilligers werkzaam binnen de gemeente Medemblik, 

die aandacht willen geven aan het thema eenzaamheid en ook bereid zijn hier iets in hun huidige 

werkzaamheden mee te doen.  

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden via stichting de Wering: 088 007 5140  of per mail infohoorn@dewering.nl.  Geef 

daarbij aan of u blijft eten.  Voor vrijwilligers is dit gratis.  Beroepskrachten betalen €5,00. 
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