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Aanpak van eenzaamheid in Slotermeer en Geuzenveld 
Durf jij de uitdaging van een vernieuwende aanpak aan?                                           

Eigenwijks is op zoek naar partijen die in opdracht van een bewonersgroep uit Slotermeer en 

Geuzenveld een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van eenzaamheid. Het budget 

voor deze vernieuwende opdracht is € 20.000.  

Introductie 

Eigenwijks voert in opdracht van stadsdeel Nieuw-West een 1-jarig project (jan t/m dec 2016) 

uit om eenzaamheid in Slotermeer en Geuzenveld terug te dringen. In dit innovatieve project 

is de hoofdrol weggelegd voor een groep van 20 betrokken bewoners van diverse leeftijden 

en achtergronden. Zij zijn geen experts op het gebied van eenzaamheid, maar wel dé 

experts als het om hun wijk gaat. Zij hebben een budget van € 20.000 tot hun beschikking 

om samen met een professionele partij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van 

eenzaamheid.   

Visie van bewonersgroep 

De bewonersgroep is tot de conclusie gekomen dat een vernieuwende aanpak nodig is om 

eenzaamheid in Geuzenveld en Slotermeer terug te dringen. Er is al veel aanbod in de wijk 

én er zijn al veel professionals en actieve bewoners die eenzaamheid zouden kunnen 

signaleren. Wat vaak mist is het goed signaleren en het verbinden van de juiste persoon aan 

het juiste aanbod. Dus: wij zijn op zoek naar partijen die met een overtuigend aanpak een 

oplossing bieden voor het bereiken van meer mensen en het verbinden aan het bestaande 

aanbod. Niet alleen gericht op 'hulp' door vrijwilligers, maar ook: wat kunnen deze 

mensen voor elkaar en anderen betekenen? De bewonersgroep vindt het belangrijk dat de 

uitvoerder kennis heeft over, en ervaring met: 

1. (het herkennen van) eenzaamheid 

2. begeleiden van, en kennisoverdracht naar, vrijwilligers en actieve bewoners 

3. inzet van creatieve communicatiestrategieën om relevante netwerkpartners te bereiken 

en tot actie aan te zetten (what's in it for them?) 

4. goede netwerkvaardigheden 

 

De bewonersgroep organiseert eind juni een bijeenkomst waarvoor maximaal drie 

organisaties worden uitgenodigd een pitch te geven. Op basis van de pitches beslist de 

bewonersgroep wie de opdracht met hen gaat uitvoeren. De selectie van deze maximaal drie 

organisaties vindt plaats aan de hand van een ‘voorstel-in-een-notendop’.  
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Opdracht  

De opdracht loopt van juli tot en met december 2016. Het project wordt uitgevoerd in 

opdracht van, en samen met, bewoners. De richtlijn voor de verdeling van het budget is als 

volgt: € 12.000 komt ten goede aan professionele inzet en € 8.000 euro komt ten goede aan 

het betrekken van (de) bewoners(groep) bij de uitvoering van het project. Samenwerking 

tussen verschillende partijen voor het bij elkaar brengen van aanvullende ervaring is 

toegestaan. 

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht en heb je een overtuigende en vernieuwende 

aanpak tegen eenzaamheid? Stuur dan uiterlijk woensdag 12.00 uur jouw ‘voorstel-in-een-

notendop’ van maximaal 2 A4-tjes in, voorzien van contactgegevens, met in ieder geval: 

1. Jouw visie op het project en hoe deze aansluit bij de visie van de bewonersgroep 

2. Resultaten die je in soortgelijke projecten elders hebt behaald en hoe je die hebt bereikt. 

Maak dit zo concreet en tastbaar mogelijk.  

Insturen  

Voor vragen neem je bij voorkeur vóór vrijdag 27 mei contact op met Karin Kauw op 

telefoonnummer 06 – 3331 9686. Het insturen van je document kan naar 

nathan@eigenwijks.nl voor woensdag 1 juni, 12.00 uur.  

Uiterlijk maandag 13 juni hoor je of en wanneer je bent uitnodigend om een pitch te geven. 

We horen het ook graag als je niet geïnteresseerd bent in deze opdracht. 

Tijdslijn 

 

 

 

 

Wanneer  Wat 

Woensdag 1 juni 12.00 uur  Deadline insturen ‘voorstel-in-een-notendop’  

Donderdag 9 juni  Bewonersgroep selecteert maximaal drie organisaties 

n.t.b.  Pitch bijeenkomst (derde of vierde week juni) 

uiterlijk do 30 juni Opdrachtverstrekking 
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