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Inzicht in sociale interventies

De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk op? 

En hoe kom je daarachter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan al meer 

dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze vragen be-

antwoordt Movisie in het programma ‘Effectieve sociale interventies’. Een onderdeel 

van het project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogramma ‘Inzicht 

in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet Movisie in samenwerking 

met universiteiten en andere kennisinstituten onderzoek in de sociale sector.

Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds moeten ze meer inzicht bieden 

in de werkzaamheid van interventies in het sociale domein. Anderzijds moeten ze 

bijdragen aan meer kennis over respectievelijk ervaring met passende manieren om 

kennis over deze werkzaamheid navolgbaar en overdraagbaar te verzamelen. De 

onderzoeken starten vanuit de dagelijkse praktijk. Door observatie op de werkvloer 

en interviews met de professional en cliënten of burgers wordt inzicht verkregen in 

wat wel en niet werkt. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek in de reeks 

‘Inzicht in sociale interventies’. 

In 2014 is als thema voor de onderzoeksprogrammering gekozen voor 

‘Interventies ter vermindering eenzaamheid’. Een van de interventies gericht op het 

verminderen van eenzaamheid die in de Databank Effectieve sociale intereventies is 

opgenomen, is ‘Natuurlijk een Netwerkcoach (NeN)’. Een eerder door de Hogeschool 

van Amsterdam (lectoraat Community Care) uitgevoerd onderzoek naar deze inter-

ventie had aan het licht gebracht dat deze bij ouderen niet het gewenste effect had. 

Daarom heeft de eigenaar van NeN, Mezzo (www.mezzo.nl), de programmering 

voor 2014 aangegrepen om de interventie aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

In overleg met het lectoraat Community Care is besloten om in dit onderzoek aan de 

hand van de What Works Principles (WWP) na te gaan wat de reden zou kunnen zijn 

voor het uitblijven van de gewenste effecten bij ouderen. Daarnaast zou, opnieuw 

aan de hand van de WWP, onderzocht moeten worden hoe NeN zo aangepast kan 

worden, dat deze ook bij ouderen effectief kan zijn. Als bijkomend doel zou met dit 

onderzoek kunnen worden uitgeprobeerd of toepassing van de WWP bruikbaar is bij 

het ‘voorspellen’ van effectiviteit van interventies in het sociale domein. 

De What Works Principles zijn ontwikkeld binnen de reclassering en worden in 

Nederland al wel toegepast in onderzoek naar effectiviteit van interventies op het 

terrein van schuldhulpverlening (Van Geuns, 2013) maar daarbuiten nog niet. Door ze 

toe te passen in het onderzoek naar de bruikbaarheid van NeN om eenzaamheid bij 

ouderen te verminderen, wordt verkend of deze benadering breder toepasbaar zou 

kunnen zijn. 
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Voorwoord 
Eenzaamheid is een van de hardnekkigste bedreigingen voor de ervaren kwaliteit 

van leven en daarmee al geruime tijd object van interventies in het domein van 

zorg en welzijn. Dit geldt in het bijzonder voor interventies die zich richten op het 

verminderen van eenzaamheid onder ouderen; onderzoek naar het voorkomen van 

eenzaamheid onder de bevolking laat immers al decennialang zien dat juist ouderen 

zich in hoge mate eenzaam voelen. 

Door de jaren heen is op verschillende manieren geprobeerd om eenzaamheid 

onder ouderen te verminderen. Ook is er op vele verschillende manieren onderzoek 

gedaan naar de effectiviteit van de diverse interventies. We zijn bekend met groot-

schalige enquêtes, waarbinnen aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten 

metingen in de tijd worden uitgevoerd. We kennen ook kleinschalige kwalitatieve 

onderzoeken, waarbinnen op basis van observaties en open vraaggesprekken de 

‘effecten’ van een interventie worden verkend. De gekozen onderzoeksmethoden 

hebben onmiskenbaar hun invloed op de uitkomsten. 

In het voorliggende onderzoek is een combinatie van methoden gebruikt, ieder met 

verschillende opbrengsten. Het meest indringend bleken de afzonderlijke interviews 

met de ouderen die op de een of andere manier ervaring hadden met NeN. Bij een 

deel van hen werden de gesprekken thuis gevoerd, bij een ander deel vonden ze 

plaats in een café of een andere min of meer openbare ontmoetingsplaats. Bijna 

alle gesprekken duurden minstens een uur en altijd werd er over veel meer gepraat 

dan alleen over de ervaringen met NeN. De mensen vertelden niet alleen over hun 

heden, maar ook (juist en vooral) over hun verleden, hun ervaringen en soms ook 

over hun toekomst. Wij hopen dat we, in de weergave van de resultaten, recht kun-

nen doen aan de rijkheid van het onderzoeksmateriaal dat we in de afgelopen tijd 

hebben verzameld. We hopen vooral dat we hiermee recht kunnen doen aan de ou-

deren zelf. Zij lieten ons deel uitmaken van hun leefwereld en gaven ons daarmee 

ook een beeld van de plek die het deelnemen aan het onderzoek, het over zichzelf 

(kunnen) vertellen, innam in hun dagelijks bestaan. 

Wij zijn de respondenten daarom niet alleen erkentelijk voor hun deelname, 

maar ook voor het vertrouwen waarmee zij ons deelgenoot wilden maken van hun 

ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. 
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Samenvatting

Hoe ouder we worden, hoe kwetsbaarder. Zolang het sociale leven nog voldoe-

ning geeft, valt het met de kwetsbaarheid nog wel mee (Van Campen, Broese van 

Groenou, Deeg & Iedema, 2013), maar van de ouderen (65+) blijkt 33% te kampen 

met eenzaamheid (TNS/NIPO, 2013). Hoewel dit percentage – afhankelijk van de 

gekozen definitie en het meetinstrument – gelijk is aan het percentage eenzamen 

binnen een andere leeftijdscategorie (25-65 jaar) (Fokkema & Dijkstra, 2009), wordt 

eenzaamheid onder ouderen ervaren als een groter probleem. Voor mensen op leef-

tijd blijkt het moeilijker om eenzaamheidsproblematiek op te lossen. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat juist onder de mensen die in bevolkingsonderzoek aangeven 

ernstig tot zeer ernstig eenzaam te zijn, de ouderen oververtegenwoordigd zijn 

(RIVM, 20161). Waar de oudste leeftijdscategorie (85 +) aangeeft te kampen te heb-

ben met zowel sociale als emotionele eenzaamheid, gaat het bij ‘jongere’ ouderen 

(65-75 jaar) vooral om sociale eenzaamheid. 

Juist bij deze ouderen zouden daarom interventies gericht op het versterken van 

sociale netwerken kunnen helpen bij het voorkomen en/of verminderen van een-

zaamheidsgevoelens (Machielse, 2011.) Sterke sociale netwerken hebben immers 

een grote waarde voor de levenskwaliteit van mensen en in het sociale domein zijn 

diverse interventies bekend die zich juist richten op het versterken dan wel vergro-

ten van deze netwerken (Steyaert & Kwekkeboom, 2012). Aan de andere kant is uit 

divers onderzoek ook bekend dat juist bij ouderen dergelijke sociale netwerkinter-

venties niet goed aanslaan. Dit roept de vraag op wat hiervan de achtergrond kan 

zijn én, vooral ook, wat hieraan gedaan kan worden. 

Om deze vraag te beantwoorden, is specifiek onderzoek verricht naar de bruik-

baarheid en inzetbaarheid van de interventie Natuurlijk een Netwerkcoach (NeN) 

voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor is gekozen omdat 

NeN, hoewel oorspronkelijk vooral bedoeld om eenzaamheid bij mantelzorgers 

te verminderen, in de praktijk met goede resultaten wordt ingezet bij meerdere, 

onderling heel verschillende doelgroepen. NeN wordt momenteel door meer dan 50 

welzijnsorganisaties ingezet, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen 

of een fysieke beperking, alleenstaande ouders én ouderen. 

Gedurende een periode van gemiddeld negen maanden wordt een vrijwillige 

netwerkcoach gekoppeld aan de hulpvrager en aan de hand van een 10-stappen-

plan wordt binnen deze methodiek geprobeerd de hulpvraag te beantwoorden. 

1  www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/

huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-leeftijd
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Uit eerder onderzoek naar de verspreiding en effectiviteit van NeN is gebleken 

dat juist dit 10-stappenplan heel flexibel kan worden ingezet, dat individuele én 

groepsinterventies mogelijk zijn en dat ook de rol van de coaches kan worden 

aangepast aan de behoefte van de hulpvragers (Goede & Kwekkeboom, 2013). 

Deze flexibiliteit verklaart de brede inzetbaarheid van de interventie, die echter 

desondanks de doelgroep ouderen het minst goed lijkt te bereiken. Dit zou er op 

kunnen wijzen dat, binnen de ruimte die de interventie laat, nog wat extra aanpas-

singen nodig zijn om toch ook aan te sluiten bij de wensen en voorkeuren van deze 

groep. Om te kunnen achterhalen of en hoe NeN geschikter gemaakt kan worden 

om ook eenzaamheid bij ouderen te verminderen, zijn in de afgelopen periode tien 

koppels (een oudere en diens coach) geïnterviewd. In aanvulling hierop zijn ook 

twee (andere) koppels voor een wat langere periode geobserveerd. Daarnaast zijn 

vijf groepsinterviews gehouden en zijn drie trainingsbijeenkomsten van coaches en 

vrijwilligers geobserveerd. 

Voor een beter begrip van de werkzaamheid van de interventie NeN – of van onder-

delen ervan – is voor opzet en uitwerking van het onderzoek, alsmede voor de inter-

pretatie van de uitkomsten, gebruik gemaakt van de What Works Principles (WWP). 

Deze zijn ontwikkeld en uitgewerkt door Bonta en Andrews (2007) respectievelijk 

Menger (2010) en Van Geuns (2013). De WWP zijn een set van zes principes aan de 

hand waarvan kan worden getoetst en mogelijk worden verklaard waarom een in-

terventie wel of niet de beoogde doelen bereikt. Dit wordt onder meer gedaan door 

te bezien of de interventie daadwerkelijk aansluit bij (de ernst van) het probleem 

zoals de hulpvrager dit ervaart (risicoprincipe), zich ook richt op eigenschappen van 

de hulpvrager die te veranderen zijn (behoefteprincipe) en past bij de mogelijkhe-

den die de hulpvrager heeft om het probleem op te lossen (responsiviteitsprincipe). 

Als een interventie niet aan de WWP voldoet is de kans groot dat deze bij deze 

specifieke hulpvrager of deelnemer niet effectief blijkt te zijn. 

We hebben in dit onderzoek een bestaande en elders beproefde interven-

tie (ook) getoetst aan de in andere domeinen veel gebruikte WWP-benadering. 

Daarmee wilden we inzichtelijk maken of en in hoeverre toetsing aan de WWP 

ook in het sociale domein bruikbaar is om de effectiviteit van interventies beter te 

voorspellen. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat NeN in haar huidige opzet maar 

ten dele tegemoet komt aan de behoeften van ouderen die met eenzaamheid te 

kampen hebben. Dit verklaart ook waarom deze interventie mogelijk wel effectief 

is bij andere doelgroepen, maar bij ouderen in feite niet of nauwelijks aanslaat. In 

het 10-stappenplan van NeN wordt, zo lijkt het, voor de ouderen te veel de nadruk 

gelegd op een individuele aanpak en het zoeken naar steun en ideeën in eigen 
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kring. Juist uit de groepsinterviews in dit onderzoek kwam naar voren dat ouderen 

er meer prijs op stellen om in groepsverband met elkáár over eenzaamheid en de 

oplossing daarvan te praten. De benadering van NeN wordt zeker op prijs gesteld, 

maar aanpassing van de stappen richting een meer collectieve benadering zou ho-

ger worden gewaardeerd. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de coaches (en hun trainers) vaak 

aandacht schenken aan andere competenties en vaardigheden dan aan aspecten die 

de ouderen zelf het belangrijkst vinden. De coaches hebben zelf ook ervaren dat 

voor ouderen in de NeN-aanpak meer ruimte moet zijn voor groepsinterventies. Zij 

willen daarin dan ook graag getraind worden. 

De indruk is dat met deze aanpassingen NeN alsnog een interventie wordt die 

ouderen kan helpen bij het verminderen van hun eenzaamheid. 

De toepassing van de WWP bij het beschrijven en toetsen van een interventie 

leert dat hierdoor beter en mogelijks ook eerder begrepen wordt waarom een inter-

ventie wel of juist niet de beoogde doelen bereikt. Door het systematisch nagaan of 

en in hoeverre een interventie aan elk van de principes voldoet, wordt zichtbaar of 

en hoe deze aansluit bij noden en mogelijkheden van de hulpvrager en of deze op 

de juiste manier door de juiste persoon wordt uitgevoerd. Daar waar een interventie 

niet voldoet aan een of meer van de principes, wordt ook duidelijk hoe de interven-

tie kan worden aangepast om alsnog effectief te kunnen worden. 
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Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek binnen het Movisie  

programma ‘Inzicht in sociale interventies’. De aanvraag hiervoor is indertijd inge-

diend door Mezzo, de eigenaar van de interventie ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ 

(hierna te noemen: NeN). Mezzo had hierbij de hulp ingeroepen van het lectoraat 

Community Care van de Hogeschool van Amsterdam, omdat dit al eerder, in op-

dracht van Mezzo zelf, onderzoek had gedaan naar de verspreiding en het gebruik 

van NeN in Nederland (Goede & Kwekkeboom, 2013). De resultaten van dit onder-

zoek toonden aan dat van de 120 organisaties die lid zijn van Mezzo en sociale net-

werkversterking inzetten, 46 leden gebruik maken van NeN. De interventie wordt, 

zo kwam uit het onderzoek naar voren, door deze organisaties niet alleen aange-

boden aan mantelzorgers die in een sociaal isolement terecht dreigen te komen. 

De grote verschillen tussen de Mezzo-leden – die zich ook niet alleen op (onder-

steuning van) mantelzorgers richten – weerspiegelt zich in de evenzo grote variatie 

in groepen die gebruik maken van de interventie: eenoudergezinnen, mensen met 

psychische problematiek, jongeren met een fysieke beperking, ouderen. Aanleiding 

om de interventie aan te bieden was steeds een mogelijk problematisch klein sociaal 

netwerk, met de daaruit voortkomende risico’s van (toenemende) psychosociale 

problematiek en sociaal isolement, mogelijk uitlopend op eenzaamheid. 

De groep ouderen vroeg echter, zo bleek, specifieke aandacht. Organisaties 

gaven aan wel te denken dat ouderen baat hebben bij NeN, maar signaleerden 

tegelijkertijd dat maar weinig ouderen zich aanmelden voor deze interventie én dat 

de trajecten die zijn aangegaan relatief vaak vroegtijdig worden afgebroken. De 

ouderen ervaren de interventie ook minder vaak als positief. 

Deze bevindingen roepen natuurlijk als eerste de vraag op waarom juist oude-

ren, die immers relatief vaker (ernstig) eenzaam zijn en dus het meest gebaat bij 

interventies die daarop aangrijpen, zich minder door NeN aangesproken lijken te 

voelen. En vervolgens kwam dan de vraag op of en zo ja, hoe, de toch al flexibele 

interventie NeN zodanig kan worden aangepast dat ze voor ouderen wel aantrek-

kelijk én effectief kan worden. 

In dit rapport beschrijven we op welke manier het lectoraat heeft geprobeerd 

om deze vragen te beantwoorden. Daaraan voorafgaand zetten we in dit hoofdstuk 

nader uiteen wat de achtergrond en inhoud van NeN is. 

De interventie ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ richt zich op volwassenen in kwets-

bare situaties of omstandigheden, die een zwak sociaal netwerk (weinig ondersteu-

nende relaties) hebben. Er zijn verschillende oorzaken waardoor het sociale netwerk 

1
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als ‘zwak’ te kenschetsen is, zoals een chronische ziekte of fysieke beperking, een 

verstandelijke beperking of ingrijpende levensgebeurtenissen (verlies van naasten, 

echtscheiding, et cetera). Ook een (dreigende) overbelasting als gevolg van mantel-

zorgverlening kan zo’n oorzaak zijn, wat dan ook de reden is waarom Mezzo deze 

interventie specifiek voor deze doelgroep in haar aanbod heeft opgenomen. 

Het hoofddoel van de interventie is dat na afloop van het traject het sociale 

netwerk van de betrokkenen zodanig is versterkt, dat zij meer sociale steun en daar-

door meer kwaliteit van leven ervaren. Dit wordt bereikt door het inzetten van een 

getrainde vrijwilliger (de netwerkcoach) die de deelnemer begeleidt in het herstel-

len, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. Het coa-

chingstraject duurt gemiddeld negen maanden en kent drie basisregels: 1) De cliënt 

kiest de acties en bepaalt het tempo (eigen regie en tempo), 2 De stappenvolgorde 

en werkbladen zijn hulpbronnen (maatwerk) en 3) De coach verbindt, assisteert en 

coacht de eigen kracht van de cliënt en het cliëntsysteem.

In de interventie staat zelfsturing centraal. De netwerkcoach bevordert de groei 

van de cliënt zodat die zich steeds bewuster, verantwoordelijker en oplossingsge-

richter opstelt (zie ook www.movisie.nl/esi/natuurlijk-netwerkcoach). 

De eigenaar van de interventie, Mezzo, biedt trainingen aan voor zowel de vrij-

willige coaches als de professionele coördinatoren van de interventie. 

De (lid)organisaties van wie bij Mezzo bekend dat zij momenteel de interventie 

uitvoeren, zijn in het algemeen (welzijns)organisaties die ook mantelzorgondersteu-

ning en vrijwilligerszorg bieden. Zij hebben echter een breder bereik dan alleen de 

informele zorgaanbieders en dat benutten zij door NeN ook aan andere belangheb-

benden aan te bieden. 

Geïnteresseerden in een coachingstraject kunnen zich hiervoor aanmelden bij 

een aanbieder, maar zij kunnen hiernaar ook verwezen worden, bijvoorbeeld door 

een medewerker van het plaatselijke loket van de Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning). De reguliere gang van zaken is dat een professionele hulpverlener 

een intake gesprek houdt en daarin onder andere vaststelt of de geïnteresseerde 

zich ervan bewust is dat een netwerkcoach geen maatje is en dat het contact met de 

netwerkcoach tijdelijk is. Een deelnemer moet ook bereid zijn zelf stappen te zetten 

in het vergroten of versterken van het eigen netwerk én daar wekelijks of tweewe-

kelijks met de coach in te investeren. Als uit het intakegesprek blijkt dat de aanmel-

der weet waarop de interventie zich richt, gaat de coördinator op zoek naar een 

geschikte netwerkcoach. Als de professional inschat dat er sprake is van een ‘match’ 

worden hulpvrager en coach hierover ingelicht en volgt een kennismakingsgesprek. 

Als de kennismaking goed bevalt, wordt dit aan de coördinator doorgegeven en kan 

het coachingstraject van start gegaan. 

https://www.movisie.nl/esi/natuurlijk-netwerkcoach
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NeN is, net als haar voorgangers, gebaseerd op het GROW coachingsmodel van 

Whitmore (1992). Voor de Nederlandse gebruikers, dat wil zeggen voor NeN, is dit 

model vertaald in een 10-stappenmodel, waarbinnen de deelnemers zich van ‘oriën-

teren’ via ‘denken’ ontwikkelen naar ‘doen’. 

1. Kennismaking en perspectief

  Opdracht: beschrijf uw levensweg en uw 

droomnetwerk

2. Netwerk in beeld

 Opdracht: vul de netwerkkaart in

3. De waarde van het netwerk

  Opdracht: kleur uw netwerk, hoe dichtbij staan  

de mensen in uw omgeving?

4. Het sociale verkeersplein

 Opdracht: wat is er in uw buurt te doen?

5. Een rondje positief

  Opdracht: beschrijf uw goede karaktereigenschappen 

en talenten

6. Meedenkers zoeken en inschakelen (team-up)

  Opdracht: wie in uw omgeving willen er meedenken 

over het versterken van uw netwerk?

7. Kiezen voor een top 3

 Opdracht: wat zijn de beste drie ideeën uit  

 stap 1 t/m 6?

8 Een persoonlijk actieplan

  Opdracht: maak een stappenplan voor het uitwerken 

van één van de drie ideeën

9. Een actie uitvoeren 

 Opdracht: voer het plan dat u bij stap 8 gemaakt  

 hebt uit

10. Leren van ervaring

  Opdracht: kijk terug op uw netwerkkaart en bedenk 

welke acties het u heeft opgeleverd

ORIËNTEREN 

DENKEN

DOEN
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Dit model vormt de basis voor zowel de trainingen van de coaches en coördinato-

ren als voor het door de koppels te lopen individuele traject. Het is dan ook met 

uitgebreidere beschrijvingen en voorbeelden opgenomen in de werkmap en de 

e-learning module. 

Uit het eerdere onderzoek bleek al dat niet alle aanbieders van NeN de map volle-

dig gebruiken of de deelnemers in het coachingstraject alle stappen laten doorlo-

pen. Gezien het uitgangspunt van NeN, dat de gebruiker een zo groot mogelijke 

autonomie moet hebben en dat het traject aan moet sluiten op behoeften en 

voorkeuren van de deelnemer, is dat niet verwonderlijk. Het is ook deze flexibiliteit 

die doet veronderstellen dat NeN vrij eenvoudig zo kan worden aangepast dat de 

aanpak ook aansluit bij de vragen en behoeften van ouderen die een oplossing 

zoeken voor hun eenzaamheid. Deze aanpassing lijkt ook opportuun omdat, zoals 

hiervoor al aangegeven, de NeN-aanpak in de meest gehanteerde vorm niet aansluit 

bij ouderen, terwijl de NeN-aanbieders zelf wel van mening zijn dat juist zij er erg 

bij zouden zijn gebaat. 

In het vervolg van dit rapport beschrijven we op welke manieren bij ouderen, coa-

ches en coördinatoren is onderzocht hoe NeN nu wordt ervaren en welke behoeftes 

de ouderen zelf hebben als het gaat om het verminderen van hun eenzaamheid. 

Daarvoor gaan we in hoofdstuk 2 eerst in op de achtergronden van eenzaamheid 

bij ouderen en de (theoretische) veronderstellingen over hoe deze eenzaamheid te 

verminderen. In hetzelfde hoofdstuk wordt ook het toetsingskader van interventies 

volgens de What Works Principles (WWP) nader uitgewerkt en toegelicht. 

Het onderzoek is in verschillende afzonderlijke onderdelen uitgevoerd (zie voor 

een beschrijving daarvan bijlage 1). In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van die 

onderdelen gepresenteerd. Het rapport sluit in hoofdstuk 4 af met een beschouwing 

van de resultaten en de (mogelijke) consequenties daarvan voor de aanpassing van 

de interventie. In dit slothoofdstuk wordt ook de bruikbaarheid van WWP voor het 

‘voorspellen’ van de effectiviteit van interventies becommentarieerd. 
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Theoretisch kader

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zetten we de twee theoretische concepten die richting en vorm 

hebben gegeven aan het onderzoek nader uiteen. Om te beginnen gaan we dieper 

in op de achtergronden van (het ontstaan van) eenzaamheid, de manieren waarop 

eenzaamheid ‘gemeten’ wordt en de mate waarin vooral ouderen in Nederland 

ermee te kampen hebben. Daarbij besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden 

om eenzaamheid te verminderen en aan de veronderstellingen die aan de diverse 

interventies ten grondslag liggen. Tevens beschrijven we wat er over de effectiviteit 

van deze interventies bekend is, wat daaruit kan worden afgeleid over de gehan-

teerde veronderstellingen en wat dit betekent voor een eventuele aanpassing van 

de NeN-interventie. 

In de tweede paragraaf wordt een uiteenzetting gegeven van de What Works 

Principles, een methodiek aan de hand waarvan interventies in de reclassering en 

(recent ook) schuldhulpverlening op hun toepasbaarheid en voorwaarden voor 

effectiviteit worden getoetst. We beschrijven waarom en op welke manier deze 

WWP ook gebruikt worden voor het toetsen van de interventie ter vermindering 

van eenzaamheid bij ouderen, die in het onderzoek centraal staat: Natuurlijk een 

Netwerkcoach! 

In het vervolg van dit hoofdstuk brengen we beide meer theoretische benade-

ringen bij elkaar in de beschrijving van de onderzoeksopzet zoals die uiteindelijk 

gerealiseerd is. 

2.2 Eenzaamheid en de rol van sociale netwerken
Eenzaamheid, en in het bijzonder eenzaamheid onder ouderen, staat al enige 

decennia in de belangstelling van beleidsmakers en onderzoekers. Daar zijn ook 

genoeg redenen voor. Eenzaamheid is een belangrijke bedreiging voor de ervaren 

kwaliteit van leven en daarbij ook voor de gezondheid van degenen die ermee te 

kampen hebben. Eenzaamheid komt vaker voorbij mensen die problemen hebben 

op een of meer aspecten van het dagelijks bestaan (sociale relaties, betaald werk, 

psychische gezondheid, voldoende inkomen) en draagt er daardoor toe bij dat deze 

problemen zwaarder aanvoelen, groter worden en zo dreigen uit te groeien tot een 

onontwarbare kluwen. 

Als gevolg van de veranderingen in de omvang en reikwijdte van de 

Nederlandse verzorgingsstaat wordt het beroep op de redzaamheid van de burger 

en de ondersteuning vanuit de samenleving groter. Daardoor worden de mensen die 

2
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met (structurele) eenzaamheid te kampen hebben, nog ernstiger in de kwaliteit van 

hun bestaan bedreigd dan zij al werden. Dit kan leiden tot een verslechtering van 

de (fysieke) gezondheid, met een groter beroep op de gezondheidsvoorzieningen 

als gevolg. Daarom is er voldoende aanleiding om in beleid en voorzieningenaan-

bod aandacht te besteden aan het verminderen en waar mogelijk voorkomen van 

eenzaamheid. 

Omdat ouderen, door zowel hun afnemende fysieke weerbaarheid als het 

wegvallen van sociale relaties, extra kwetsbaar zijn voor zowel het ontstaan van 

eenzaamheid als de gevolgen ervan, richten veel eenzaamheidsinterventies zich 

specifiek op hen.

Het relatief grote risico op eenzaamheid bij ouderen is goed terug te zien in de 

cijfers: de meest recente gezondheidsmonitor van de Nederlandse GGD’en, het CBS 

en RIVM laat zien dat in 2016 de percentages eenzamen en (zeer) ernstig eenzamen 

onder de respondenten van 75 jaar en ouder aanzienlijk hoger liggen dan onder de 

jongere respondenten2. Omdat de mate van ervaren eenzaamheid bepaald is aan de 

hand van de ‘Eenzaamheidsschaal’ (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2008) kunnen 

we een onderscheid maken tussen ‘sociale eenzaamheid’ (afwezigheid van bredere 

kring van contacten of sociaal netwerk) en ‘emotionele eenzaamheid’ (afwezigheid 

intieme relatie of vertrouwenspersoon). De monitor laat zien dat zeker onder de 

hoogbejaarden (85+) de afwezigheid of het verlies van intieme relaties of een ver-

trouwenspersoon zwaar begint door te wegen: deze groep geeft aan zich minstens 

zo vaak emotioneel eenzaam als sociaal eenzaam te voelen. De hoge percentages 

mensen die aangeven zich (zeer) ernstig eenzaam te voelen, ook onder de jongere 

leeftijdsgroepen, wekken de indruk dat de eenzaamheidsproblematiek ernstiger 

vormen begint aan te nemen. De percentages liggen in ieder geval hoger dan de 

cijfers die in 1976 uit een onderzoek onder 55-jarigen naar voren kwamen (Thijssen, 

1983). 

In dat onderzoek werd al de relatie gelegd tussen eenzaamheid en het afnemen 

of afwezig zijn van sociale relaties. Wanneer het persoonlijke netwerk niet voldoet 

aan iemands sociale behoeften, kunnen gevoelens van eenzaamheid ontstaan. Het 

gevoel sociaal geïntegreerd te zijn in je gemeenschap en/of familie, is van belang-

rijke invloed op de kwaliteit van leven (Broese van Groenou, 2011; Fokkema et al., 

2012).

Uit de cijfers blijkt enerzijds dat leeftijd niet de enige voorspellende factor is 

voor het ervaren van eenzaamheid. Anderzijds ligt het wel voor dat hand dat de 

combinatie van het verlies van partners, familieleden en vrienden bij het ouder 

worden en het afnemen van de gezondheid en vitaliteit zwaarder doorweegt, 

2  www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/

huidige-situatie#!node-eenzaamheid-naar-leeftijd
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waardoor het ‘ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit 

van) bepaalde sociale relaties’ – zoals de algemeen aanvaarde definitie van een-

zaamheid luidt (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007:14) – bij ouderen zwaarder 

doorweegt. Voor deze groep geldt immers ook dat zij, in tegenstelling tot jongeren, 

niet het vooruitzicht hebben nog veel aan hun eenzaamheid te kunnen doen. Dus 

objectief gezien komt eenzaamheid onder ouderen dan wel niet vaker voor dan 

onder jongeren, ze kan subjectief wel als ernstiger, of beter gezegd, als onontkoom-

baarder worden ervaren. 

Doordat ouderen minder mobiel worden, dierbaren wegvallen of iemand moet 

verhuizen, zal hun sociaal netwerk kleiner worden en daardoor mogelijk ook in 

kracht afnemen. Daar komt vaak nog bij dat alleen wonen een van de grootste 

risicofactoren van eenzaamheid is (De Jong Gierveld, Van Tilburg & Dykstra, 2006).

Voor ouderen komt daar verder nog bij dat zij gemiddeld over een lager inkomen 

beschikken – ook zij die naast de AOW een pensioen hebben opgebouwd, hebben 

met een inkomensdaling te maken gehad – en ook dat hangt samen met het sterker 

ervaren van eenzaamheid (Thijssen, 1983; Van Tilburg, 2007). Daarnaast speelt mo-

gelijk mee dat gevoelens van eenzaamheid en overbodigheid een negatief gevolg 

kunnen hebben voor het zelfbeeld en zelfrespect dat de ouderen gedurende hun 

leven hebben opgebouwd (Machielse, 2016). 

Het moge duidelijk zijn dat, zeker bij ouderen, eenzaamheid een complexe 

problematiek is die niet eenvoudig is op te lossen. Daarbij komt ook dat het lastiger 

blijkt te zijn om ouderen met interventies gericht op het verminderen van eenzaam-

heid te bereiken. Zo moest bij het op zichzelf effectieve aanbod van de Grip & Glans 

cursussen worden vastgesteld dat het moeilijk blijft om de doelgroep te bereiken3 

en laten ervaringen met de Eigen Kracht Conferenties (EKC) zien dat deze voor 

ouderen niet aantrekkelijk lijken te zijn (Metze, 2016). 

Mogelijk heeft dit te maken met het uitgangspunt van de interventies, die sterk 

gericht zijn op het aangaan van nieuwe relaties en het versterken van het sociale 

netwerk. Aan (sterke) sociale netwerken wordt immers een grote waarde voor de 

levenskwaliteit van mensen toegeschreven (Steyaert & Kwekkeboom, 2012). De 

sociologie kent daarom ook een eerbiedwaardige traditie als het gaat om onder-

zoek naar (het belang van) sociale netwerken. In 1893 constateerde Emile Durkheim 

al dat de pre-industriële samenleving werd gekenmerkt door stevige onderlinge 

relaties gebaseerd op gelijkheid, maar dat dit onder invloed van de modernisering 

verschoof en relaties minder stabiel en ongelijker werden. Hierdoor vielen, volgens 

hem, zowel de mechanische als de organische solidariteit die de samenleving bij 

elkaar hielden weg, waardoor de sociale cohesie en daarmee het gevoel bij elkaar te 

horen vervluchtigden (Durkheim, 1983 in: Steyaert & Kwekkeboom, 2012). 

Die vluchtigheid wordt, volgens de Amerikaan Robert Putnam, in de 20ste eeuw 

3 www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/wb/wetenschappelijke-beschrijving-grip-glans.pdf
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nog eens vergroot door de komst van nieuwe media. In zijn boeken Bowling Alone 

- America’s Declining of Social Capital (1995) en Bowling Alone: The Collapse and 

Revival of American Community (2000) schrijft Putnam over het ‘sociale kapitaal’, 

dat volgens hem een belangrijk aspect van onze kwaliteit van leven is. In Putnam’s 

ogen dreigt dit sociale kapitaal aan waarde te verliezen, ook al zijn er in de 

(Amerikaanse) samenleving signalen van (nieuwe) vormen van sociale organisatie 

waar te nemen. In navolging van Bourdieu (1982) definieert Putnam sociaal kapitaal 

als ‘het geheel aan (kwaliteit van) sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en 

informele netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor 

de gemeenschap’. Hijzelf maakt een onderscheid tussen ‘bonding social capital’ 

(het behoren tot een groep) en ‘bridging social capital’ (het hebben van sociale 

contacten tussen verschillende groepen). Deze vormen van sociaal kapitaal kunnen 

elkaar versterken, maar ook elkaar als het ware beconcurreren: lidmaatschap van 

een hechte groep kan het buiten deze groep onderhouden van sociale contacten 

verhinderen. 

Putnam onderstreept in beide werken het belang van sociaal kapitaal en het 

evenwicht tussen het bindende en overbruggende karakter ervan, niet alleen als 

doel, maar ook als middel tot bijdrage aan veiligheid, gezondheid en zorgzaamheid 

in de samenleving. Uit zijn pleidooi vloeit logisch voort dat hij aanspoort tot het 

actief vergroten en versterken van sociale netwerken. 

In het in Nederland uitgevoerde onderzoek naar sociale netwerken nemen thema’s 

als sociaal isolement en eenzaamheid eveneens een centrale plek in (Machielse & 

Hortulanus, 2011). 

De aandacht voor de negatieve gevolgen van de afwezigheid van (sterke) 

sociale netwerken heeft tot gevolg gehad dat er veel interventies zijn ontwikkeld 

om mensen uit zo’n sociaal isolement te helpen. Onderzoek van Krober en Van 

Dongen (2011) sluit hierop aan. Zij benadrukken dat sociale netwerken van belang 

zijn voor inclusie en dat ze participatie in de samenleving mogelijk maken. Een zwak 

of ontbrekend sociaal netwerk, zo stellen zij, belemmert dit. Een (sterk) sociaal 

netwerk kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mensen met een 

meer kwetsbare positie in de maatschappij en kan in bepaalde mate eenzaamheid 

verminderen (Machielse, 2011). Dit geldt, zo blijkt ook uit meer recent onderzoek, 

zeker ook voor het verminderen van eenzaamheid bij ouderen (Machielse, 2015). 

Juist ouderen bij wie de gevoelens van eenzaamheid zijn ontstaan als gevolg van 

het wegvallen van een of meer vertrouwenspersonen met wie zij een intieme relatie 

onderhielden (emotionele eenzaamheid), zijn wellicht niet geïnteresseerd in het 

‘alleen maar’ verminderen van hun sociale eenzaamheid. De hiervoor al besproken 

complexiteit van de eenzaamheidsproblematiek bij ouderen vraagt daarom wellicht 
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meer van een effectieve interventie dan het helpen bij het aangaan van sociale 

contacten. 

Wat dat ‘meer’ zou kunnen zijn, is de aanleiding geweest voor het onderzoek 

naar de (betere) bruikbaarheid van Natuurlijk een Netwerkcoach! als interventie om 

eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Uit het eerdere onderzoek naar NeN was 

immers ook naar voren gekomen dat ouderen zich minder door NeN aangesproken 

voelden (Goede & Kwekkeboom, 2013). Van de 46 in dat onderzoek betrokken orga-

nisaties die werken met NeN, gaven er 11 aan dat zij de interventie ook inzetten bij 

ouderen. Hun ervaring was echter dat ouderen de trajecten vaak vroegtijdig stop-

pen en bovendien dat weinig ouderen zich tot hen wenden om aan een NeN-traject 

mee te doen. Dit is mogelijk uit onbekendheid met het aanbod, maar waarschijnlij-

ker is dat ouderen zich niet aangesproken voelen door de vorm ervan. De coaches 

die betrokken waren geweest bij NeN-trajecten die door ouderen (gedeeltelijk) 

waren gevolgd, gaven ook aan dat de eenzaamheidsproblematiek bij deze deel-

nemers feitelijk te complex bleek om binnen het reguliere NeN-traject opgelost te 

kunnen worden. Tegelijkertijd bleek echter, ook bij de aanbieders van NeN die zich 

niet richtten op ouderen, dat de vraag naar een interventie ter vermindering van 

eenzaamheid juist bij deze bevolkingsgroep groot is. Gezien de positieve ervarin-

gen met NeN zoals deze ook uit andere onderzoeken naar voren komt (cf Kruithof, 

Suurmond & Harting, 2017) is daarom besloten om te onderzoeken of en zo ja, 

hoe, de interventie NeN dusdanig kan worden aangepast dat zij ook voor ouderen 

aantrekkelijker wordt. 

2.3  What Works Principles als toets voor 
passendheid van interventies 

Zoals bekend wordt het succes van een interventie in hoge mate bepaald door de 

mate waarin zowel aanbieders als gebruikers er met vergelijkbare verwachtingen 

aan beginnen. Ook moet het aanbod ‘passend’ zijn, dat wil zeggen geschikt voor 

degenen voor wie het bedoeld is en ingericht op een manier die bij het te bereiken 

doel hoort (cf Green & Kreuter, 2005). 

Een wat eenvoudiger aanpak dan het door Green en Kreuter ontwikkelde schema 

om de ‘passendheid’ van een interventie te toetsen kan worden gevonden in de 

toepassing van de zogenoemde What Works Principles (WWP). Deze principes 

worden tot nu toe voornamelijk gehanteerd bij de beoordeling van interventies 

in de reclassering. In die wereld werden zij ook geïntroduceerd door de Canadese 

criminologen Bonta en Andrews. Zij formuleerden aanvankelijk vijf principes: the 

risk principle, the need principle, the responsivity principle, the professional discre-

tion principle en the program integrity principle. De naam van hun reclasserings- of 



* * *  20  Kom je eens langs? 

rehabilitatiebenadering, het Risk-Need-Responsivity model, is ook ontleend aan de 

eerste drie principes, die evidence based zijn. In een later stadium voegden Bonta en 

Andrews nog een zesde principe aan hun ‘toetsingskader’ toe: the context principle 

(Bonta & Andrews, 2010).

Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat het toepassen van de WWP bij het 

ontwikkelen en implementeren van een interventie bevordert dat interventies ter 

voorkoming van recidive een grotere kans van slagen, c.q. een groter effect hebben 

(Menger, 2010; Vogelzang & Vosters, 2011). Om deze reden wordt nu ook buiten 

de wereld van de reclassering gebruik gemaakt van de WWP om te bezien, en waar 

mogelijk vooraf te toetsen, of een interventie voldoet aan de voorwaarden om ef-

fectief te zijn. Er zijn voorbeelden bekend van toepassing ervan in de (forensische) 

psychiatrie (Vandevelde et al, 2013) en de schuldhulpverlening (Van Geuns, 2013). 

Waar in de reclassering de toetsing aan deze principes, ondanks de kritiek erop, in-

middels als werkwijze is erkend4, is dit binnen het sociale domein nog niet het geval. 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de interventie NeN zodanig aan te passen 

dat deze ook voor ouderen aantrekkelijke en potentieel effectief wordt, is daarom 

aangegrepen om te bezien of en in hoeverre toetsing aan de WWP bruikbaar is om 

de effectiviteit van interventies te voorspellen. 

Binnen deze (Nederlandstalige) context kunnen de principes het beste als volgt 

worden omschreven5. 

Risicoprincipe  Een heldere probleemanalyse. Duidelijk moet zijn 

wat het probleem is, hoe dat veroorzaakt dan wel in 

stand gehouden wordt, wat er moet gebeuren om het 

probleem op te lossen en wie dat moet(en) doen. Een 

probleem moet in de juiste termen gedefinieerd en 

beschreven zijn: wat wordt als doel beoogd en wat is 

daarvoor nodig in termen van (gedrags)verandering?

Behoefteprincipe   Goed zicht op de beïnvloedbare factoren bij de 

doelgroep die de problemen veroorzaken dan wel de 

oplossing ervan belemmeren. Maar ook moet duidelijk 

zijn welke niet-beïnvloedbare factoren van invloed 

zijn op het probleem en hoe daarmee omgegaan moet 

worden.

4 www.canonsociaalwerk.eu/nl_rcl/details.php?cps=16&canon_id=505

5 Ontleend aan Van Geuns (2013) 
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Responsiviteitsprincipe  Duidelijk zicht op taal, leervermogen, leerstijl en cul-

tuur van de burger. Hieronder valt ook de vraag naar 

wat de betrokkenen zelf kunnen, individueel of als 

groep. Een goed beeld van de initiële zelfredzaamheid 

is daarbij van groot belang.

Interventieprincipe   Overzicht van de wetenschappelijke inzichten en/of 

onderzoeksuitkomsten waar de interventie/methodiek 

op gebaseerd is. Duidelijke beschrijving van de inter-

ventie/methodiek. Goed zicht op de onderbouwing 

ervan.

Betrouwbaarheidsprincipe  Betrouwbaar en valide zicht op hoe de interventie 

wordt uitgevoerd en hoe deze uitvoering zich ver-

houdt tot de beschreven methodiek.

Professionaliteitsprincipe   Duidelijk beeld van wie de interventie/methodiek 

uitvoeren, wat hun taken en verantwoordelijkheden 

zijn, maar ook welke handelingsvrijheid ze hebben en 

hoe die zich verhoudt tot de beschreven interventie. 

Tevens een duidelijk beeld van de verantwoordelijk-

heidsverdeling tussen de professionals en de betrok-

ken burger (inclusief diens netwerk).

Bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel is er op voorhand al voor gekozen 

om NeN, c.q. de te ontwikkelen aanpassing, niet aan alle zes principes te toetsen. 

Besloten is alleen te bezien of de interventie tegemoetkomt aan de criteria voor het 

risico-, behoefte-, responsiviteits- en professionaliteitsprincipe. Kort gezegd bete-

kent dat dus dat gekeken is of bij de inzet van NeN als interventie om eenzaamheid 

bij ouderen te verminderen: 

1. helder was of en in welke mate de oudere zich eenzaam voelt en welke  

(gedrags)verandering nodig zou zijn om dit probleem op te lossen

2. helder was waardoor ouderen zich eenzaam voelen en wat daaraan wel en wat 

daaraan juist niet veranderd kan worden

3. helder was wat de ouderen zelf kunnen doen en leren doen om hun eenzaam-

heid te verminderen en duidelijk is wat de rollen, taken en verantwoordelijk- 

heden zijn van de aanbieders (coaches, coördinatoren) van de interventie, of en 

in hoeverre zij hiervan kunnen afwijken en wat dit betekent voor de verant-

woordelijkheidsverdeling tussen aanbieders en gebruikers. 
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2.4 Vraagstelling: hoofdvraag en deelvragen 
Zoals hiervoor is uitgelegd komt het onderzoek voort uit een verzoek van Mezzo, 

de eigenaar van de interventie Natuurlijk een Netwerkcoach! Er was behoefte om 

na te gaan of en in hoeverre NeN zodanig kan worden aangepast dat de interventie 

(beter) aansluit bij de behoefte van ouderen om hun eenzaamheid te verminderen. 

Hoewel het niet expliciet in het verzoek van Mezzo aan de orde is gekomen, is de 

vraag zo geïnterpreteerd dat gekeken moest worden of de eventuele aanpassin-

gen binnen de bij NeN gehanteerde uitgangspunten, in het bijzonder het GROW 

coachingsmodel met bijbehorend stappenplan, kunnen worden gerealiseerd. Ook 

niet expliciet, maar wel voor de hand liggend, is dat de aanpassing er toe moet 

bijdragen dat de interventie effectief wordt zodat de NeN-deelnemers hun ervaren 

eenzaamheid voelbaar en structureel vermindert. Een en ander betekent dat voor 

het onderzoek de volgende hoofdvraag is geformuleerd. 

Kan ‘Natuurlijk een Netwerkcoach’ zodanig worden aangepast dat ze aan-

sluit bij de behoeften van ouderen en effectief eenzaamheid bij ouderen 

bestrijdt? 

Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is, zo is in 2.3 uiteengezet, ervoor 

gekozen om de bruikbaarheid van NeN te toetsen aan vier van de What Works 

Principles, te weten het risico-, het behoefte-, het responsiviteits- en het professio-

naliteitsprincipe. Dit heeft er toe geleid dat er drie deelvragen zijn geformuleerd en 

het onderzoek zelf in drie delen is opgesplitst. 

De drie deelvragen luiden als volgt: 

1. Welke behoeften hebben ouderen zelf waar het gaat om het tegengaan en 

verminderen van eenzaamheid. Komt NeN tegemoet aan deze behoeften? 

2. Welke ervaringen hebben ouderen en hun coaches met NeN waar het gaat om 

het tegengaan en verminderen van eenzaamheid onder ouderen? 

3. Wat is ervoor nodig om NeN effectief in te zetten om eenzaamheid bij ouderen 

te verminderen of te /voorkomen? 

Met de beantwoording van de eerste deelvraag wordt NeN getoetst aan het risico- 

en het behoefteprincipe, met de beantwoording van de tweede deelvraag aan 

het responsitiveitsprincipe en met de beantwoording van deelvraag drie aan het 

professionaliteitsprincipe. 
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Voor de beantwoording van de deelvragen en daarmee de hoofdvraag zijn 

verschillende dataverzamelingsmethoden toegepast. Daarbij is een mix ontstaan van 

individuele interviews met deelnemende ouderen en hun coaches, groepsinterviews 

met ouderen die niet deelnamen aan NeN, observaties van ouderen met hun 

coach en trainingen van coaches. Op deze manier is een zo breed mogelijk beeld 

verkregen van de doelgroep (eenzame) ouderen en de (relatie tussen) aanbieders en 

gebruikers van NeN. 

De daadwerkelijke uitvoering van de diverse onderzoeksonderdelen alsmede 

de verantwoording voor de afwijkingen van de oorspronkelijke opzet komen in het 

volgende hoofdstuk aan bod.  
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Resultaten

Dit hoofdstuk is volledig gewijd aan het weergeven van de resultaten van de drie 

verschillende delen van het onderzoek. Deze worden in dezelfde volgorde gepresen-

teerd als waarin ze zijn verzameld. Verbanden tussen de resultaten van de verschil-

lende onderdelen en daarop gebaseerde conclusies komen in hoofdstuk 5 aan bod. 

3.1 Deel I: Individuele interviews
Zoals hiervoor aangegeven zijn in dit deel in totaal twintig vraaggesprekken 

afgenomen van steeds een oudere deelnemer aan een NeN-traject en diens net-

werkcoach. Van de ouderen hadden er vier een uitgesproken negatieve ervaring 

en waren er zes juist positief over het verloop van het traject. De leden van de 

koppels zijn afzonderlijk van elkaar geïnterviewd; de gespreksonderwerpen waren 

wel steeds dezelfde (zie bijlage 2). Omdat het om half open vraaggesprekken ging, 

zijn de onderwerpen niet altijd in dezelfde volgorde aan de orde gekomen. Daarbij 

komt nog dat zeker de interviews met de ouderen vaak werden bepaald door wat 

de geïnterviewde zelf graag wilde vertellen en minder door wat de interviewer aan 

de orde wilde stellen. 

In dit deel worden de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken weerge-

geven. We gaan in op wat uit de interviews naar voren is gekomen over de mate 

waarin en de wijze waarop in het traject aandacht is gegeven aan eenzaamheid 

en de verwachtingen van NeN bij het verminderen daarvan, de manier waarop het 

NeN-traject is vormgegeven, de rol van de netwerkcoach in het geheel en de evalu-

atie (positief of negatief) van NeN als interventie om eenzaamheid te verminderen. 

Hierbij gaat het dus om onderwerpen die op voorhand in de lijst met vraagpunten 

waren opgenomen. Zoals gezegd zijn in de interviews op initiatief van de gespreks-

partners ook andere onderwerpen aan de orde gekomen. Vaak werd gerefereerd 

aan een buiten het NeN-traject om georganiseerde groepsbijeenkomst. Omdat dit 

voor de ouderen een belangrijke ervaring bleek te zijn, worden hun ervaringen 

hiermee hier ook gerapporteerd. 

Aan de hand van deze resultaten bespreken we vervolgens of en in hoeverre 

NeN, vanuit de optiek van de ouderen, voldoet aan de criteria van de What Works 

Principles. Daarna reflecteren we kort op de ervaringen, vooral met het interviewen 

van de oudere respondenten. 

3
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Eenzaamheid en de bijdrage van NeN aan het verminderen ervan 

Zowel de ouderen als de netwerkcoaches gaven in de interviews aan dat ze in de 

bijeenkomsten als koppel het thema ‘eenzaamheid’ bijna nooit expliciet met elkaar 

bespreken. Sommige netwerkcoaches denken dat dit wel goed zou kunnen zijn, an-

deren vinden dat het impliciet (en dus genoeg) aan de orde komt in de gesprekken. 

Zij nemen aan dat de ouderen die aan het NeN-traject deelnemen in zekere zin een-

zaam zijn want ze nemen deel aan het traject. Deze aannames vertalen zich in de 

manieren waarop de netwerkcoaches de ouderen benaderen. Zij gaan er in hun con-

tacten met ouderen al op voorhand vanuit dat deze ouderen eenzaam zijn en zich 

daarvan ook bewust zijn. Daarom vinden ze het ook niet (meer) nodig om er met de 

ouderen zelf over te praten, naar achtergronden of aanleidingen te informeren of 

verwachtingen ten aanzien van het traject te verkennen. De coaches hopen ook dat 

hun bezoek aan de oudere en het helpen versterken van diens sociale netwerk er 

toe zal bijdragen dat de eenzaamheid ook daadwerkelijk afneemt. 

In antwoord op de vrij algemene vraag ‘Zou NeN eenzaamheid kunnen vermin-

deren?’ reageren alle netwerkcoaches dan ook positief. Onder voorwaarde dat de 

NeN-aanpak goed aansluit bij de hulpvrager – en in de ogen van de coaches doet 

deze dat – zal het volgen van het traject de ervaren eenzaamheid daadwerkelijk 

verminderen. In hun ogen draagt NeN in principe genoeg aspecten met zich mee. 

De interventie is er immers op gericht om de oorzaken van eenzaamheid – door de 

coaches gezien als een gebrek aan sociale contacten of activiteiten of een grote 

verandering in het dagelijks leven zoals verlies van partner of afnemende mobiliteit 

– zo mogelijk te verminderen. 

De meeste ouderen zelf reageerden veel kritischer op de vraag of NeN eenzaam-

heid kan verminderen. Zij zijn van mening dat ‘zomaar’ wat activiteiten organiseren 

niet genoeg is. Zoals iemand zei: ‘Een activiteit, meer sociale contacten kunnen al-

tijd maar een beetje verhelpen. Uiteindelijk zit je nog steeds vaak alleen’. In reactie 

op de opmerking van de interviewer dat NeN toch breder inzet dan alleen maar op 

het organiseren van een activiteit, geven de respondenten aan dat wel te weten. 

Maar dan nog blijven ze sceptisch over het daadwerkelijke effect van NeN op ‘hun’ 

eenzaamheid. 

Opvallend genoeg blijken de geïnterviewde netwerkcoaches op de hoogte te zijn 

van deze andere zienswijze van de ouderen zelf. In hun ogen is dit een extra reden 

om echt op gedragsverandering aan te sturen. Een coach verwoordde dat zo: 

‘Omdenken, negatieve gedachten ontrafelen en proberen te kantelen. Hier gaat de 

meeste tijd aan op. Als dit lukt, kun je echt verandering realiseren’. 

Het lijkt er dus op dat de netwerkcoaches het verminderen van eenzaamheid 

vooral zien als (het stimuleren van) een cognitieve verandering, terwijl het voor de 

betrokken ouderen vooral gaat om minder (vaak) alleen thuis zitten. 
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Toepassing van de interventie NeN

Uit het eerdere onderzoek naar gebruik en verspreiding van NeN (Goede & 

Kwekkeboom, 2013) was al naar voren gekomen dat de interventie, hoewel goed 

beschreven en eenvoudig eigen te maken, in de praktijk heel wisselend wordt toe-

gepast. De ervaringen in ons onderzoek bevestigen dit. Al in de voorbereidings- en 

wervingsfase was duidelijk dat een deel van de aanbieders van NeN wel trainingen 

aanbiedt die expliciet gaan over de juiste toepassing van de methodiek en dat 

andere organisaties er in een eigen training slechts zijdelings aan refereren. Het 

gevolg is dat de bij NeN behorende map en het hierin opgenomen 10-stappenplan 

(zie schema op pagina 13) door de coaches op heel uiteenlopende wijze worden 

gebruikt. 

NeN wordt dus heel wisselend ingezet. Sommige organisaties geven trainingen die 

expliciet over het gebruik van de methodiek gaan, een andere organisatie refereert 

er slechts naar in de training voor vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor 

‘Samen in Amsterdam’. Hierdoor wordt de map ook heel wisselend gebruikt door de 

coaches. Tijdens de interviews met de leden van de tien koppels is expliciet gevraagd 

naar het wel of niet gebruiken van de map en het volgen van het stappenplan. 

Uit de antwoorden blijkt dat drie koppels de map helemaal niet hadden gebruikt 

en de andere zeven in meer of mindere mate. De netwerkcoaches die de map niet 

gebruiken, zeggen er in een training wel eens over gehoord te hebben, maar niet 

te weten of de organisatie waardoor zij zijn ingezet de map tot zijn beschikking 

heeft. Desgevraagd gaf de betrokken organisatie aan dat zij de basisprincipes van 

de methodiek tijdens de training van hun vrijwilligers wel toelichten. Daarbij leg-

gen ze dan uit dat NeN een manier kán zijn om met ouderen te werken aan het 

vergroten of versterken van hun sociale netwerk. Uit de individuele interviews met 

de coaches die vanuit deze organisatie zijn ingezet, kwam echter naar voren dat zij 

niet echt weten wat NeN precies inhoudt. Als ze al weten dat ze ten behoeve van 

de inzet van NeN een map met stappenplan zouden kunnen benutten, dan hebben 

ze dit nog niet gedaan en zijn zij dus in feite onbekend met inhoud (van de map en 

daarmee ook van NeN). 

De geïnterviewde netwerkcoaches die vanuit een andere organisatie zijn ingezet, 

maken wel gebruik van de map en het stappenplan. Hun ervaring is wel dat als NeN 

ingezet wordt ter vermindering van eenzaamheid bij ouderen, het niet altijd mo-

gelijk blijkt om alle stappen conform NeN met deze doelgroep te zetten. Daarnaast 

hebben zij ervaren dat het doorlopen van de stappen die wel gezet kunnen worden 

(de eerste vijf) bij ouderen wel om specifieke aandachtspunten vraagt. 

Zo hebben zij geleerd dat het bij stap 1 van groot belang is om de hulpvra-

ger (de oudere) in staat te stellen zijn of haar levensverhaal te vertellen. Dit 
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verduidelijkt wat de aanknopingspunten zijn voor de interventie, omdat hieruit 

soms ook naar voren komt wat de reden is om een NeN-traject in te gaan. Voor de 

coach bestaat deze eerste stap vooral uit luisteren omdat bij noteren mensen al 

stoppen met vertellen. Het in beeld brengen van het eigen sociale netwerk (stap 2) 

kan, zeker als de oudere dat zelf doet, bedreigend zijn, omdat er uit naar voren kan 

komen dat het netwerk erg klein geworden is. Het is van het grootste belang dat 

een coach hier op de juiste manier mee omgaat, omdat anders het traject al wordt 

afgebroken voordat het van start kon gaan. Iets vergelijkbaars geldt bij stap 4, 

waarin de ouderen gestimuleerd worden om te kijken wat er in hun buurt gebeurt 

en of zij daarbij aan kunnen haken. De ervaring leert dat het gunstig uitpakt als de 

coacht hierin proactief optreedt en de oudere nadrukkelijk stimuleert om erop uit te 

gaan, bijvoorbeeld door hem of haar zelf mee te nemen naar een activiteit. 

De ervaringen van de coaches die wel met de NeN-map werken leren dat vooral 

stap 5 een kanteling in het traject teweeg kan brengen. Als ouderen worden gesti-

muleerd om een aantal positieve eigenschappen van zichzelf te verwoorden, leidt 

dat er niet zelden toe dat het zelfbeeld positief wordt bijgesteld. Als de ouderen 

zichzelf (weer) zien als iemand die iets te bieden heeft, blijkt het vervolgens een 

stuk gemakkelijker voor hen te zijn om (uit zichzelf) weer sociale contacten aan te 

gaan en bestaande relaties te versterken.

Dit neemt niet weg dat, zo is de ervaring, de volgende stap – aan anderen uit 

de omgeving vragen om mee te denken over manieren om het netwerk (verder) te 

vergroten (stap 6) – vaak niet gezet kan worden. Dit blijkt voor de betrokkenen toch 

te lastig, te intiem en of te bedreigend. Soms lukt het een coach om via een omweg 

toch ‘haar’ oudere te bewegen om anderen om hulp te vragen, maar het overheer-

sende beeld is toch dat ouderen de voorkeur hebben voor hun eigen kring. 

Al met al blijkt uit de beschrijving van de gelopen trajecten, en vooral uit de 

opmerkingen van de coaches, dat de NeN-aanpak maar zeer gedeeltelijk is 

gevolgd. Of dit alleen het geval is voor de onderzochte koppels (en dus mogelijk 

terug te voeren zou zijn op de instellingen via welke de koppels zijn geworven), 

of dat dit bij alle trajecten waarbij ouderen zijn betrokken het geval is, is op basis 

van dit onderzoek niet vast te stellen. Uit een eerder onderzoek naar het gebruik 

van NeN is wel bekend dat de interventie ‘flexibel’ wordt uitgevoerd. In de ter-

minologie van WWP wil dat zeggen dat niet aan het ‘betrouwbaarheidsprincipe’ 

wordt voldaan. Voor de gebruikers van NeN is de mogelijkheid om van de aanpak 

zoals deze in de map is beschreven af te wijken juist een van de meest aantrekke-

lijke aspecten van deze interventie. Hierdoor kan immers de claim dat ‘zelfsturing’ 

centraal staat nadrukkelijk worden gehonoreerd. Dat zo ook een zekere mate van 

willekeur kan ontstaan, wordt blijkbaar voor lief genomen. 
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Rol van de netwerkcoach 

De netwerkinterventie NeN gaat heel nadrukkelijk uit van een coach die niet in 

dienst is van de organisatie die de interventie aanbiedt en die de coachingsactivitei-

ten ook onbetaald verricht. De coaches moeten wel getraind zijn maar hebben, zo 

kan uit de voorwaarden worden afgeleid, niet een rol als ‘hulpverlener’. 

Aan zowel de ouderen die een NeN-traject zijn aangegaan als aan hun coaches 

is gevraagd hoe zij de rol van een netwerkcoach zien en over welke eigenschap-

pen deze moet beschikken om de rol van coach goed te kunnen vervullen. Uit de 

gesprekken blijkt dat de ouderen toch net wat andere ideeën daarover hebben dan 

de coaches zelf. Ouderen en coaches zijn het er over eens dat de netwerkcoach géén 

therapeut is, maar uit de interviews komt naar voren dat dit soms een grijs gebied 

is. De ouderen zelf hebben toch vooral behoefte aan iemand met de nodige sociale 

vaardigheden: de coach moet geduldig zijn, de tijd nemen voor de ontmoeting, ken-

nis hebben van de buurt en vooral: betrouwbaar zijn. Dit lijkt meer op de omschrij-

ving van een goede buur dan die van een ondersteuner bij het leggen van nieuwe 

contacten. 

De netwerkcoaches hechten meer aan agogische vaardigheden; in hun ogen 

moet een netwerkcoach een gedragsverandering willen realiseren en daartoe ook 

kunnen aanzetten, een veilige situatie creëren waarin de oudere vrijuit kan spreken 

én, uiteraard, over coachende capaciteiten beschikken. De coaches gaven daarbij 

ook aan dat zij de regelmatig door de organisaties georganiseerde intervisiebijeen-

komsten als heel prettig ervaren. Ze hebben dan de gelegenheid om op hun eigen 

rol te reflecteren, zaken waar ze tegenaan lopen met elkaar te bespreken, tips uit te 

wisselen en zo hun eigen deskundigheid (professionalisering?) te vergroten. 

Waardering van de ervaringen met NeN

Vanaf het begin is het bedoeling geweest om in het onderzoek zowel de positieve 

als negatieve ervaringen met NeN over het voetlicht te brengen. Het succes van een 

interventie wordt immers niet alleen bepaald door de onderbouwing van de aanpak 

of de methodegetrouwheid van de uitvoering, maar vooral door de manier waarop 

de betrokkenen het traject evalueren. 

In dit onderzoek zijn zes ouderen betrokken van wie bekend was dat zij hun erva-

ring met NeN als positief bestempelen. Eén van hen vertelde dat ze in de loop van 

het traject, dat zij inmiddels had afgerond, dankzij haar netwerkcoach weer meer 

eigenwaarde heeft gekregen:  

‘Er bellen namelijk niet zoveel mensen en ik vind het altijd heel fijn als men-

sen bellen. Dat zei ik eerst niet tegen ze, maar nu wel. In het weekend is het 

het ergste omdat er dan niemand belt. Maar nu probeer ik er gewoon op uit 
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te gaan, elke dag twee keer naar buiten. Klein rondje, in beweging blijven 

[...] Dit zijn allemaal dingen die door de netwerkcoach weer kunnen, een 

stukje eigenwaarde heb ik weer.’

Het grotere gevoel van eigenwaarde maakt dat zij zich minder eenzaam voelt als er 

niemand is:

‘Hierdoor kun je alleen zijn beter verdragen, je realiseert je namelijk weer 

dat je ertoe doet. Je alleen zijn heeft niets te maken met dat je niet meer 

meetelt.’ 

Bij haar kwam, net als bij de overige vijf ouderen die NeN positief ervaren heb-

ben, nadrukkelijk naar voren dat het voor een goed verloop noodzakelijk is dat de 

netwerkcoach uitstraalt het coachen (van deze ouderen) zelf ook leuk te vinden. Dat 

versterkt het gevoel dat zij zelf ook iets bijdragen: 

‘Ik heb wat te bieden aan anderen, daar ben ik achter gekomen. Ze zal het 

blijkbaar ook wel leuk vinden bij me denk ik dan, want ze komt elke week. 

Dat is zo bijzonder, dat je weet dat je iets betekent.’ 

De geïnterviewde ouderen die gunstig over NeN oordelen gaven unaniem aan dat 

een netwerkcoach niet alleen betrouwbaar moet zijn, maar ook prettig gezelschap 

moet bieden. Dat draagt ertoe bij dat het bezoek van de netwerkcoach voor deze 

ouderen iets wordt om naar uit te kijken. Dat tijdens zo’n bezoek ook, zoals de 

interventie ‘voorschrijft’, een map met stappen moet worden doorgewerkt, doet 

daar niets aan af. Illustratief is in dit verband mogelijk het voorbeeld van twee 

koppels die wel waren aangemeld als deelnemers aan een NeN-traject, maar daar 

in praktijk nauwelijks iets mee deden. De leden van de koppels ondernamen samen 

allerlei activiteiten, zoals boodschappen doen, koffie drinken, een museum bezoe-

ken, et cetera. Dit klaarblijkelijk tot wederzijds genoegen. Vanuit de invalshoek 

van de betrokkenen was dus een goede match gemaakt. Of en in hoeverre er bij 

deze koppels nu daadwerkelijk gesproken kan worden van een positief verlopen 

NeN-traject, is minder gemakkelijk vast te stellen. Er lijkt immers meer sprake te 

zijn van een succesvolle koppeling als ‘maatjes’ dan van een traject dat als doel 

heeft om, zoals de netwerkcoaches dat formuleerden, een gedragsverandering in 

gang te zetten. 

Van de vier ouderen die zijn geïnterviewd omdat zij negatieve ervaringen hadden 

met NeN, heeft geen het traject volledig afgemaakt. Soms namen de ouderen zelf 

het initiatief tot beëindigen, soms deden de coaches dat. 
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In alle gevallen bleek het stopzetten te maken te hebben met het feit dat de 

ouderen teleurgesteld zijn in de mensen om zich heen. In de interviews gaven de 

betrokken ouderen zelf aan dat hun vertrouwen in mensen gedurende hun leven te 

beschadigd is geraakt om nog door een netwerkcoach hersteld te kunnen worden. 

Ze waren wel aan het NeN- traject begonnen om contacten met anderen te maken 

en zo meer mensen te leren kennen om dingen mee te doen, maar werden er dan 

toch mee geconfronteerd dat zij er niet (meer) in geloofden mensen te leren ken-

nen die voor hen iets kunnen gaan betekenen. Zij geloven ook niet dat zij zelf (nog) 

iets voor anderen kunnen gaan betekenen. Vanuit deze negatieve verwachting leek 

het voortzetten van een traject niet zinvol. 

Uit de interviews met de betrokken netwerkcoaches kwam naar voren dat bij 

hen de indruk bestaat dat de ouderen om wie het gaat zelf niet genoeg ‘in actie’ 

komen en daardoor dus ook geen ‘voortgang’ maken. Een enkele coach vroeg 

zich af of het mogelijk beter was geweest om de betrokken oudere aan te melden 

voor een maatjesproject in plaats van een coachingstraject. Er was immers vooral 

behoefte aan iemand om activiteiten mee te ondernemen, niet om zelf nog te leren 

een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Uit de interviews werd niet duidelijk 

of de coaches nog pogingen hebben ondernomen om de ouderen door te verwijzen 

naar een andere interventie of een ander project. Ook werd niet duidelijk of en in 

hoeverre onderzocht is of de negatieve mens- en zelfbeelden bij de betrokken ou-

deren kunnen wijzen op onderliggende problematiek, bijvoorbeeld depressie. 

Ervaringen met groepsinterventie

NeN is in principe een op het individu gerichte interventie, gebaseerd op het uitgangs-

punt van een koppel van een coach en een gecoachte. Daarom is het opvallend dat in 

een van de eerste gesprekken met de ouderen met enthousiasme werd gerefereerd aan 

een workshop voor ouderen waarin ook expliciet over eenzaamheid werd gesproken. 

‘Dat was in een groep, en dat was zo fijn om daar met anderen te zitten, en die zeiden 

dat ze zich eenzaam voelden. Allemaal. Het was fijn om daarbij te zijn.’ 

Deze positieve geluiden waren aanleiding om in de volgende gesprekken met zo-

wel ouderen als netwerkcoaches de optie van een groepsbijeenkomst expliciet aan de 

orde te stellen. Alle hierover geïnterviewde ouderen en netwerkcoaches gaven aan te 

denken dat een groepsbijeenkomst een goede toevoeging zou kunnen zijn op de NeN-

methodiek. Het voegt een bepaald lotgenotengevoel toe aan de interventie, wat voor 

de deelnemers herkenning oproept en daardoor mogelijk drempels verlaagt. 

Het blijkt ook dat bij sommige organisaties die (ook) NeN- aanbieden, al soort-

gelijke activiteiten worden georganiseerd. Eens per jaar komen bijvoorbeeld alle 

koppels samen of er wordt een activiteit georganiseerd waar de koppels ook voor 

zijn uitgenodigd. De mensen die eraan deelgenomen hebben, dus ook zij die zich 

aanmeldden voor individueel traject, waardeerden deze activiteiten zeer. 
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What Works Principles

De individuele interviews in dit eerste deel hadden ook als functie na te gaan of 

en in hoeverre NeN als interventie om eenzaamheid bij ouderen te verminderen 

voldoet aan de criteria voor een passende interventie als het gaat om een heldere 

probleemanalyse (risicoprincipe), zicht op beïnvloedbare factoren bij de doelgroep 

(behoefteprincipe) en zicht op taal, leervermogen en cultuur van degenen op wie de 

interventie zich richt (responsitiveitsprincipe).

Uit de interviews van de tien koppels komt naar voren dat geen van deze drie princi-

pes volledig recht wordt gedaan. Mogelijk komt dit doordat NeN oorspronkelijk niet 

(alleen) was bedoeld om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De coaches 

mogen dan wel denken dat NeN geschikt is voor dit doel, de ouderen zelf vinden 

van niet (er is meer voor nodig). De coaches willen een gedragsverandering reali-

seren, de deelnemende ouderen willen vooral gezelschap en iemand die naar hen 

luistert. Ook de individuele aanpak waarop NeN is gebaseerd lijkt minder op prijs te 

worden gesteld dan een groepsinterventie en verwachtingen ten aanzien van de rol 

van de coaches zijn bij de ouderen anders dan bij de coaches zelf. Opvallend daarbij 

is dat er bij twee van de ´positieve´ koppels eerder sprake is van een maatjesbena-

dering dan van een coachingstraject. Daarnaast springt in het oog dat de coaches 

het niet positief verlopen van een traject interpreteren als het niet in actie willen 

komen van de betrokken ouderen. Al met al ontstaat de indruk dat de organisatie 

bij toeleiding naar NeN niet altijd goed kijkt naar wat de achtergrond is van de – al 

dan niet latente – hulpvraag van de oudere, dat ook niet goed is geïnventariseerd 

waaraan deze behoefte heeft en dat ook niet altijd adequaat is achterhaald of de 

betrokkenen inderdaad de gewenste gedragsverandering – (weer) zelf sociale con-

tacten aangaan en onderhouden – kunnen realiseren. 

Reflectie over individuele interviews

De individuele interviews vormden het eerste deel van het onderzoeksproject en waren 

vooral bedoeld om te achterhalen hoe NeN in de praktijk wordt toegepast en welke 

ervaringen dit oplevert. De ervaring heeft geleerd dat vooral de interviews met de 

ouderen geheel anders liepen dan vooraf, bij het opstellen van de lijst met vraagpun-

ten, was bedacht. Waar de gesprekken met de coaches gemiddeld een uur duurden, 

duurden die met de ouderen gemiddeld zeker een half uur langer. Tijdens de interviews 

vertelden de ouderen veel over hun leven en verleden. Dit nam altijd het grootste deel 

van het interview in beslag. Waar het gesprek bedoeld was om over hun ervaringen 

met NeN te vertellen, werd het door de ouderen gebruikt om verhalen te vertellen over 

hun werk, hun kinderen (of het gemis ervan), partners en vrienden die weggevallen 

waren, het verlies van hun lichamelijke en soms ook geestelijke veerkracht, et cetera. 

In de praktijk bleek van de anderhalf tot twee uur die interviews duurden maximaal 
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een kwartier over NeN te gaan en de overige tijd over de ouderen zelf en hun leven, 

los van NeN. Uit wat ze vertelden kwam dan vaak naar voren dat de ouderen in de loop 

van de week of weken naast hun netwerkcoach weinig tot heel weinig mensen zien. 

Mogelijk was de interviewer de enige die zij in lange tijd hadden gezien en in huis 

gehad. Daarmee werd het interview zelf haast een interventie; een gelegenheid voor 

de oudere om eens een keer iemand te spreken. Niet zelden werd het gesprek dan ook 

afgerond met een uitnodiging: ‘Kom je snel nog eens langs?’ 

Deze ervaringen onderschrijven het belang van stap 1 in de NeN-aanpak: neem 

de tijd om kennis te maken en de levensloop te laten beschrijven. In dat opzicht 

is rol van netwerkcoach als luisteraar niet te onderschatten. Het is van belang dit 

tijdens het hele traject te blijven doen. 

3.2 Deel II: Groepsinterviews
In het onderzoeksvoorstel was voorzien dat volgend op de individuele interviews 

een serie groepsinterviews zou worden georganiseerd. De gedachte hierachter was 

dat ouderen met elkaar in gesprek zouden gaan over de mate waarin een sociaal 

netwerkinterventie als Natuurlijk een Netwerkcoach! een bijdrage kan leveren aan 

het verminderen van eenzaamheid van hun leeftijdsgenoten. Om die reden was er 

in voorzien dat in deze gesprekken zowel ouderen die wel ervaringen hadden met 

NeN als ouderen die dat niet hadden aan het woord zouden komen. Voor de wer-

ving van deelnemers aan deze gesprekken is een beroep gedaan op organisaties die 

NeN als interventie aanbieden (driemaal) én op organisaties die dat niet doen, maar 

wel een groot bereik hebben onder de oudere bevolking. De groepen verschilden 

in grootte; in totaal hebben 65 ouderen aan de groepen deelgenomen. Voor de bij-

eenkomsten was steeds twee uur ingeruimd; zij werden in de middag georganiseerd 

om de opkomst zo groot mogelijk te houden. 

Omdat uit de individuele interviews naar voren kwam dat in de NeN-koppels het 

thema eenzaamheid en de mogelijke achtergronden daarvan tamelijk impliciet 

bleven, is besloten om bij de werving voor deelname aan de groepsgesprekken juist 

wel heel nadrukkelijk aan te kondigen dat de bijeenkomst in het teken van het 

bespreken van eenzaamheid zou staan. Gehoopt werd dat hierdoor in ieder geval 

mensen met ervaring met eenzaamheid – en mogelijk het verminderen ervan – aan 

de gesprekken zouden deelnemen. 

Na een eerste gespreksronde over wat eenzaamheid is en wat je eraan kunt 

doen werd, in navolging van stap 5 van de NeN-aanpak, een ‘rondje positief’ ge-

houden. Daarin konden de aanwezige ouderen aangeven wat ze goed van zichzelf 

vinden. Vervolgens is, aan de hand van de map, de gehele NeN-aanpak toegelicht. 

Na de pauze kregen de ouderen een enquête voorgelegd, waarin onder meer 

werd gevraagd of en in hoeverre zij, op basis van eigen ervaringen dan wel naar 
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aanleiding van de informatie die hen gegeven was, van mening zijn dat een 

interventie als NeN effectief kan zijn in het verminderen van eenzaamheid onder 

ouderen. De bijeenkomsten werden afgerond met het inventariseren van tips over 

en ervaringen met (andere) manieren om eenzaamheid te verminderen. 

Hieronder geven we per onderdeel de belangrijkste bevindingen weer. Daarna 

beschrijven we aan de hand hiervan of en in hoeverre NeN als interventie om een-

zaamheid bij ouderen te verminderen voldoet aan de criteria van de What Works 

Principles, de principes om de passendheid van een interventie te toetsen. In dit deel 

gaat het dan om een toets aan het risico-, het behoefte- en het responsiviteitsprin-

cipe. We sluiten ook deze paragraaf af met een korte reflectie op de ervaringen 

tijdens de dataverzameling. 

Eenzaamheid

De bijeenkomsten werden, na onderlinge kennismaking, standaard geopend met de 

vraag: ‘Wat is eenzaamheid? Als u aan eenzaamheid denkt, welke beelden komen 

dan in u op?’ 

In alle groepen werd op deze openingsvraag door de deelnemers heel verschillend 

gereageerd. Sommigen gingen naar aanleiding ervan in op hun eigen eenzaam-

heid, zoals ze deze – al dan niet structureel – ervaren. Anderen kwamen juist aan 

met voorbeelden van anderen (vrienden, familie, bekenden) die met eenzaamheid 

te kampen zouden hebben. Er waren ook mensen die deze vraag te algemeen of te 

breed vonden om er (meteen) een antwoord op te geven. 

In de loop van de gesprekken die daarna ontstonden, kwamen vervolgens meer 

concrete voorbeelden en beschrijvingen aan bod. Een van de deelnemers aan de 

gesprekken verwoordde (haar) eenzaamheid als volgt: 

‘Ik denk als je eenzaam bent dat je ’s ochtends uit bed komt en denkt: oh 

nee, weer een dag. Ik vind het allerergste dat je geen goedemorgen of wel-

terusten kunt zeggen. Ik hoef niet altijd bezoek, maar je kunt nooit overleg-

gen. Die dingen mis ik. Dat je weggaat en je thuiskomt en dat je niet kunt 

vertellen waar je geweest bent.’

Dit antwoord vat niet alleen samen wat deze persoon verstaat onder (haar eigen ge-

voel van) eenzaamheid, maar stipt aan wat vaak een van de belangrijkste oorzaken 

van eenzaamheid is bij ouderen: geen mensen (meer) in de direct omgeving met wie 

je ‘over niets’ kunt praten. 

Deze en vergelijkbare omschrijvingen riepen bij de deelnemers aan de gesprekken 

vaak herkenning op. 
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Naast het wegvallen van de partner werd een verminderde mobiliteit ook vaak 

genoemd als aanleiding voor het ervaren van eenzaamheid. Het fysiek minder goed 

in staat zijn om nog activiteiten te verrichten of (zelfstandig) ergens naar toe te 

gaan, werd in de bijeenkomsten regelmatig aangeduid als directe ‘veroorzaker’ van 

eenzaamheid: 

‘Ik kan niks hobbyen want mijn arm en mijn been doen het niet meer.’ 

Uit deze gesprekken kwam heel helder naar voren dat alle deelnemers een duidelijk 

beeld hebben van wat eenzaamheid is en kan betekenen, was het niet uit eigen 

ervaring dan wel uit de ervaringen van mensen in hun directe omgeving: 

‘Een moeder van een vriend van mij, die is ongeveer twee jaar geleden haar 

man verloren, maar die wil absoluut niets. Die wil de deur niet uit, die wil bij 

wijze van spreken niet eens winkelen, want dat laat ze d’r kinderen doen en 

die voelt zich verschrikkelijk eenzaam, maar die krijg je er nooit uit. Die krijg 

je er niet uit. Ik zou me god niet weten, ja, het is mijn taak niet, het is de 

moeder van vrienden en ze woont in Bilthoven, dus dat is ook niet naast de 

deur, maar ze wil niets.’

Bovenstaand citaat maakt duidelijk dat voor sommigen ‘eenzaamheid’ toch ook 

wel iets is waaraan je wat zou kunnen doen, ‘als je maar wilt’. Die overtuiging werd 

weliswaar niet door alle deelnemers aan de gesprekken gedeeld, maar was bij door-

vragen wel een aanleiding om dieper in te gaan op de vraag wat er dan wel aan 

eenzaamheid ‘te doen’ is. Dit leverde levendige discussies op waarin aandacht werd 

gevraagd voor de (gevolgen van) de rol van vrouwen, het al dan niet passend zijn 

van het aanbod in de buurt, het belang van een sterk sociaal netwerk, et cetera. 

Al met al is uit dit deel van de groepsgesprekken het beeld ontstaan dat voor 

ouderen ‘eenzaamheid’ respectievelijk het risico om zelf eenzaam te worden, een 

belangrijk gespreksonderwerp is, waarover ze graag met andere leeftijdsgenoten 

willen praten. 

‘Rondje positief’

In de NeN-aanpak bestaat de vijfde stap uit een ‘rondje positief’. De opzet daarvan 

is te voorkomen dat deelnemers aan de interventie vast blijven zitten in een 

negatieve gedachtegang die hen verhindert zelf nog ‘iets te willen’. Het ‘niets 

meer willen’ wordt immers, zo bleek eerder, ook vaak gezien als een hindernis om 

eenzaamheid te verminderen. Gezien de goede ervaringen met dit onderdeel van 

de NeN-aanpak is het ‘rondje positief’ ook onderdeel van de groepsgesprekken 
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gemaakt. De aanwezige ouderen kregen allemaal een blaadje waarop ze drie 

positieve eigenschappen of talenten van zichzelf moesten noteren. Als ze dit lastig 

vonden, konden ze met hun buurvrouw overleggen en als extra inspiratiebron was 

een blaadje uit de NeN-map met wat aandachtspunten en tips uitgedeeld. Deze 

opdracht werd in alle groepen erg positief ontvangen en leverde veel verrassende 

observaties van de ouderen van zichzelf op. Zo noteerde een van de deelnemers: 

‘Ik ben geboren als feministe en daarom erg zelfstandig’ en waardeerde een ander 

zichzelf want: ‘Ik neem initiatief, daarom doe ik vaak leuke dingen.’ Anderen 

noteerden goede eigenschappen als: ’Nou, ik vind van mezelf dat ik makkelijk 

contacten maak en dat ik creatief ben en als er iets te doen is dan ga ik naar buiten’ 

of ‘Zorgzaam, lief en ik ben ijdel.’ 

Ondanks de overheersend positieve waardering van dit rondje vond een 

groot aantal deelnemers de vraag om drie positieve eigenschappen van zichzelf 

te benoemen tegelijk ook moeilijk of zelfs confronterend. Ze gaven daarvoor 

verschillende redenen aan, zoals het lastig vinden om meer dan één goede 

eigenschap bij zichzelf vast te stellen, maar ook het al zo ‘gewend’ zijn aan een 

negatief zelfbeeld dat het zich realiseren van ook goede eigenschappen als het 

ware tot een kanteling dwong. 

Het ‘rondje positief’ zorgde er niet alleen voor dat mensen gingen nadenken 

over positieve eigenschappen van zichzelf, het bevorderde ook dat zij (hierover) 

met de anderen in gesprek gingen. De deelnemers gaven elkaar tips, deelden de 

antwoorden met elkaar en dachten op een constructieve manier mee met een ander. 

Soms vonden mensen het moeilijk iets positiefs over zichzelf op te schrijven omdat 

ze bang waren hierdoor arrogant over te komen. Daarover werden zij altijd door 

anderen uit de groep gerustgesteld. Mensen moedigden elkaar dus daadwerkelijk 

aan om zichzelf te waarderen en in voorkomende gevallen positiever over zichzelf 

te gaan denken dan zij gewend waren. 

Enquête

Na de pauze kregen de deelnemers een mini-enquête voorgelegd met vooral 

vragen over de NeN- methode en hun mening over de geschiktheid ervan voor 

de vermindering van eenzaamheid bij ouderen. Ten behoeve hiervan werd eerst 

uitgelegd wat de aanpak inhoudt, wat het stappenplan is en wat de rol van de 

coach in het geheel is. Vanwege het ontbreken van een bruikbaar filmpje is voor 

de uitleg gebruik gemaakt van de NeN-map6. In de enquête was ook een vraag 

6  Er bestaat wel een in opdracht van Mezzo vervaardigd filmpje waarin NeN wordt uitgelegd  

(www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s/sociale-netwerken-betrek-

ken/wmo-gestript-natuurlijk-een-netwerkcoach-animatiefilm).Dit bleek voor de doelgroep ouderen 

echter niet bruikbaar. 

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s/sociale-netwerken-betrekken/wmo-gestript-natuurlijk-een-netwerkcoach-animatiefilm
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s/sociale-netwerken-betrekken/wmo-gestript-natuurlijk-een-netwerkcoach-animatiefilm
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opgenomen over het zojuist gehouden ‘rondje positief’ en een aantal meer 

algemene vragen over de achtergrond van eenzaamheid bij ouderen en de behoefte 

van ouderen om eenzaamheid te verminderen. 

Na een eerste poging om deze enquête met behulp van een app af te nemen is 

overgestapt op een papieren versie. Ook deze bleek echter voor een deel van de 

deelnemende ouderen te lastig in te vullen. Sommige deelnemers hadden geen zin 

om aan dit onderdeel deel te nemen of vonden (een aantal) vragen verkeerd gesteld 

of niet relevant; daarom hadden ze maar één of een aantal vragen beantwoord. 

Als gevolg hiervan is op een aantal vragen door niet meer dan twee derde van de 

ouderen een antwoord gegeven (tabel 3.1). 

Uit de gegeven antwoorden komt als eerste naar voren dat het ‘rondje positief’ 

naast soms confronterend toch vooral leuk gevonden werd. Verder werd duidelijk 

dat eenzaamheid bij ouderen volgens henzelf vooral een gevolg is van het 

wegvallen van contacten (en niet per se alleen de partner) en een verminderde 

mobiliteit. Een oplossing hiervoor zouden zij zelf vooral zoeken in het hebben (of 

houden) van een paar goede sterke banden en niet zozeer in een uitgebreid sociaal 

netwerk of veel activiteiten. Dit laatste duidt erop dat eenzaamheid bij ouderen 

eerder te omschrijven valt als emotionele eenzaamheid dan als sociale eenzaamheid. 

Van een interventie als NeN wordt verwacht dat deze (mogelijk) bijdraagt aan zowel 

het weer zin krijgen in het leven, als aan het maken van nieuwe vrienden en het 

verminderen van eenzaamheid. Tegelijkertijd lijken de respondenten er ook weer 

niet van overtuigd dat NeN dit alles ook daadwerkelijk teweeg kan brengen. De 

meerderheid die de vraag hierover beantwoordde, betwijfelt of NeN een passende 

methode is om eenzaamheid bij ouderen te verminderen, drie deelnemers geven 

expliciet aan dat NeN hiervoor volgens hen niet geschikt is. Daar staat dan weer 

tegenover dat het merendeel van de deelnemende ouderen vindt dat NeN te 

moeilijk noch te gemakkelijk is voor ouderen, maar juist precies aansluit bij hun 

mogelijkheden. 

Van een netwerkcoach verwachten de ouderen niet zozeer dat deze gezellig is, 

maar vooral dat deze met hen meeleeft, betrouwbaar en geduldig is. De vraag over 

wat NeN nog meer of juist niet zou moeten doen hebben de meeste ouderen niet 

beantwoord, mogelijk ook doordat een deel van hen pas op de bijeenkomst zelf 

met NeN in aanraking is gekomen. 
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Al met al komt uit de enquête naar voren dat ouderen eenzaamheid vooral in ver-

band brengen met het wegvallen van (intieme) relaties en dat zij voor vermindering 

ervan de voorkeur geven aan het hebben (of opbouwen?) van een beperkt aantal 

goede banden. De deelnemers aan de groepsbijeenkomsten geven in ieder geval 

aan geen behoefte te hebben aan activiteiten of gezelligheid; betrokkenheid en 

betrouwbaarheid lijken voor hen van groter belang. 

Nadat de enquêteformulieren waren ingevuld, zijn de gegeven antwoorden in grote 

lijnen met de groep die ze had ingevuld besproken. In dit ‘nagesprek’ is ook de 

mogelijkheid geboden om elkaar tips te geven over hoe je (ook) met eenzaamheid 

kunt omgaan. De gegeven adviezen varieerden van het zelf zorgen voor een grotere 

mobiliteit (‘En kijk een scootmobiel, die geeft al wat meer vrijheid weet je wel? Of 

een scooter of een fiets.’), het aanschaffen van een gezelschapsdier (‘Heeft u een 

hondje?’) tot het doelbewust aanbrengen van variatie in de kring van vrienden 

en bekenden (‘Zoek vrienden, nu en voorheen eigenlijk, maar vooral ook jongere 

vrienden. Ik bedoel, net wat mevrouw zegt, mensen om je heen gaan dood en als je 

jongere vrienden heb je meer kans dat dat niet gebeurt.’). Deze tips waren vooral 

gericht tot de ouderen zelf en zetten daarmee aan tot het (vergroten van) zelf-

redzaamheid. Er kwamen ook adviezen voor de organisatoren van activiteiten op 

tafel. Zij kregen de tip mee om actiever in de gaten te houden wie er voor het eerst 

aan een activiteit deelnemen en die mensen bij het kennismaken en deelnemen te 

begeleiden. Als iemand zelf de stap zet om gezelschap op te zoeken kan deze best 

een steuntje in de rug gebruiken: 

‘Ik denk ook dat wanneer er iets georganiseerd wordt voor mensen, dat de 

gastheer of gastvrouw er op moet letten dat de nieuwkomers binnenkomen 

en die eigenlijk begeleidt, want dat is eigenlijk de enige die dat goed kan 

doen. Die ook het overzicht heeft, die ook kijkt van: wat gebeurt er eigenlijk 

allemaal? Die zou dat ook een beetje moeten proberen op te vangen, lukt 

niet altijd, want als mensen niet mee willen werken dan gaat het niet. Dan 

gaat het niet, maar een beetje introduceren aan elkaar, als er een nieuwe 

binnenkomt hè?’ 
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Tabel 3.1 Resultaten mini-enquête, met aantal antwoorden per 
antwoordcategorie en totaal antwoorden per vraag 

Vraag Antwoord Totaal  
per vraag

1.  Vond u de opdracht van 
daarnet 

Confronterend
Leuk
Moeilijk
Gemakkelijk

10
24
11
10 55

2.  Wat zijn de voornaamste 
redenen waardoor ouderen 
eenzaam zijn denkt u?

Ze kunnen het gemis in hun leven 
niet meer opvullen met iets of 
iemand anders
Ze zijn minder mobiel en daardoor 
meer alleen en eenzaam
Hun partner viel weg en dit gemis 
kunnen ze niet (zelf) opvullen
Ze voelen zich ongelukkig

21

14
  5
  6 46

3.  Waar hebben ouderen 
voornamelijk behoeften 
aan denkt u?

Een groot sociaal netwerk (veel 
mensen om zich heen)
Een paar goede en sterke banden 
met mensen
Veel activiteiten buitenshuis

  6
36
  5 47

4.  Denkt u dat de 
methode ‘Natuurlijk een 
Netwerkcoach!’ effectief is 
om eenzaamheid tegen te 
gaan bij ouderen?

Ja
Nee
Misschien

14
  3
32 49

5.  Waar denkt u dat een 
methode als ‘Natuurlijk een 
Netwerkcoach!’ het meest 
geschikt voor is?

Het krijgen van nieuwe vrienden
Het weer zin hebben in het leven
Je minder eenzaam voelen
Al het bovengenoemde

  8
13
  9
16 46

6.  Denkt u dat ‘Natuurlijk een 
Netwerkcoach!’….

Te moeilijk is voor ouderen
Te makkelijk is voor ouderen
Niet goed past bij ouderen
Prima aansluit bij de behoefte en 
kennis van de gemiddelde oudere   

  5
  0
10
31 46

7.  Wat is volgens u de 
belangrijkste eigenschap 
van een netwerkcoach?

Geduldig
Betrouwbaar
Gezellig
Meelevend

12
17
  5
22 56

8.  Zijn er dingen waar 
‘Natuurlijk een 
Netwerkcoach!’ nog geen/
niet genoeg aandacht aan 
besteedt?

Ja
Nee

14
  9 23
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What Works Principles

De groepsgesprekken hadden, net als individuele interviews in het eerste deel van 

het onderzoek, ook de bedoeling om NeN te toetsen aan het risicoprincipe, het 

behoefteprincipe en het responsiviteitsprincipe zoals deze binnen de WWP benade-

ring zijn omschreven. Omdat aan de groepsgesprekken ook is deelgenomen door 

ouderen die niet bekend waren met NeN noch aan een NeN-traject hebben deel-

genomen, is voor de toetsing een iets andere benadering gebruikt. Er is nu vooral 

gekeken naar wat de deelnemers zelf aangeven als probleem, welke behoeften 

zij hebben om het probleem op te lossen en wat zij als hun eigen mogelijkheden 

zien om dat te realiseren. Vandaaruit is vastgesteld of en in hoeverre NeN daaraan 

tegemoet komt. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de ouderen zelf eenzaamheid inder-

daad herkennen als een veelvoorkomend probleem, waar dan misschien niet zijzelf 

maar wel veel van hun leeftijdgenoten mee te kampen hebben. Zij verklaren het 

vóórkomen van eenzaamheid op hogere leeftijd vanuit het wegvallen van intieme 

relaties en andere gemiservaringen en het verminderen van fysieke mogelijkheden. 

Zij zoeken de oplossing in het hebben, houden en eventueel aangaan van enkele 

goede banden. Deelname aan activiteiten of het deel uitmaken van een groot net-

werk lijkt bij de deelnemers aan de gesprekken geen prioriteit te hebben. 

NeN richt zich echter op het in kaart brengen van het bestaande en het ge-

droomde netwerk en het erop uit gaan om in de buurt, of met hulp van anderen, 

een groter netwerk te realiseren. Dit wijst erop dat er een discrepantie bestaat 

tussen wat de ouderen zelf willen en ervaren en wat NeN met en voor hen wil 

realiseren. Dit versterkt de indruk die is ontstaan uit het eerste deelonderzoek: NeN 

voldoet waar het gaat om het verminderen van eenzaamheid bij ouderen niet aan 

het risico- en het behoefteprincipe. Tips die de gespreksdeelnemers aan elkaar ga-

ven om hun eenzaamheid te verminderen waren onder andere het vergroten van de 

eigen mobiliteit of het aanschaffen van een huisdier, maar ook het actief investeren 

in (een andere samenstelling van) het sociale netwerk. Daarmee lijkt NeN in ieder 

geval deels wel te voldoen aan het responsiviteitsprincipe. Daarnaast blijkt ook dat 

de vijfde stap in de NeN-aanpak, het ‘rondje positief’ door de deelnemers erg op 

prijs werd gesteld. Juist het binnen een groep met elkaar praten over de eigen posi-

tieve eigenschappen lijkt bij te dragen aan het bijstellen van negatieve zelfbeelden. 

Dit kan de drempel om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan en te onderhouden 

verlagen. Tegelijkertijd versterkt ook deze bevinding een uitkomst uit het eerste 

deelonderzoek: waar NeN zich nu vooral richt op individuele trajecten tussen een 

coach en een deelnemer, lijken voor ouderen groepsbijeenkomsten waarin ze met 

elkaar kunnen praten over eenzaamheid en wat er aan te doen, beter aan te sluiten 

bij de behoeften van deze doelgroep. 
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Reflectie

Voor de groepsbijeenkomsten is heel expliciet geworven met vermelding van het 

thema: eenzaamheid. Gezien de opkomst (er waren per groep gemiddeld tien 

aanwezigen) lijkt dat niet remmend te werken, maar onbekend is natuurlijk hoeveel 

mensen zich wel door het thema hebben laten afschrikken. Aan de andere kant 

was nu wel op voorhand duidelijk dat het gesprek over eenzaamheid zou gaan en 

dat hierop geen taboe rustte. Dat heeft, zo blijkt ook wel uit het verloop van de 

gesprekken, eraan bijgedragen dat iedereen open over eenzaamheid en de (eigen) 

risico’s daarop praatte. Mede door de vragen uit de enquête, maar vooral door het 

bespreken van de antwoorden, zijn de deelnemers ook met elkaar in gesprek ge-

gaan over wat ouderen zelf kunnen doen om hun eenzaamheid te verminderen.  

Dit onderzoek voorziet niet in een vervolg waarin wordt nagegaan of en in hoever-

re deze tips daadwerkelijk worden opgevolgd. Het lijkt er echter op dat de raad van 

leeftijdgenoten met dezelfde ervaringen van grote waarde is. Ditzelfde geldt voor 

de duidelijk door diezelfde leeftijdgenoten geuite waardering voor de positieve 

eigenschappen die men bij zichzelf vaststelt. 

3.3 Deel III: Observaties
In dit onderdeel doen we verslag van de opbrengsten en bevindingen van het derde 

onderzoeksdeel, waarbinnen zowel koppels die deelnamen aan een NeN-traject als 

een aantal trainingen zijn geobserveerd. Voor de observatie van de trainingen is ge-

kozen omdat uit de onderdelen 1 en 2 duidelijk is geworden dat de manier waarop 

coördinatoren en coaches binnen het NeN-traject hun rollen vervullen van grote 

invloed lijken te zijn op het wel of niet gunstig verlopen van het traject. Naast het 

(opnieuw) toetsen aan het risicoprincipe maakt dit onderzoeksdeel ook een toetsing 

van NeN aan het professionaliteitsprincipe mogelijk: wie voert de interventie uit, 

welke handelingsvrijheid heeft deze persoon en hoe verhoudt de betrokkene zich 

tot de beschreven interventie. Deze toetsing vindt aan het einde van deze paragraaf 

plaats. Eerst geven we een beschrijving van de uitvoering en opbrengsten van de 

observatie van de twee NeN-koppels, daarna van de observatie van de trainingen. 

Ook deze paragraaf sluiten we af met een korte reflectie. 

Observaties NeN- koppels

In de onderzoeksopzet was voorzien in het gedurende langere tijd volgen van 

minstens vier koppels binnen een NeN-traject. Het bleek erg lastig om mensen te 

vinden die tijdens de ontmoetingen van oudere en coach geobserveerd wilden wor-

den. Daarom is noodgedwongen besloten de ambitie terug te brengen en binnen 

dit onderdeel te volstaan met de observatie van twee cases. Het ene koppel werd 

gevonden dankzij bemiddeling van de NeN-aanbieder in Utrecht; het andere is via 
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bemiddeling door de NeN-aanbieder in Emmeloord in het onderzoek betrokken. 

Er is geobserveerd in overeenstemming met de richtlijnen van DeWalt & DeWalt 

(2002). Tijdens de bijeenkomsten zijn er geen (schriftelijke) aantekeningen gemaakt, 

om voor zo min mogelijk afleiding te zorgen. De gesprekken zijn wel opgenomen 

en achteraf zijn er zoveel mogelijk details beschreven van de locatie, degenen die 

geobserveerd werden (de netwerkcoach en de oudere) alsmede van hun interactie. 

Ook is nadrukkelijk de rol van de onderzoeker als ‘object’ van observatie meegeno-

men (cf DeWalt & DeWalt, 2002). Beide koppels zijn twee keer bezocht en van elk 

van de vier bezoeken zijn observatieverslagen als hiervoor beschreven gemaakt. Het 

eerste koppel woont in Emmeloord, het tweede in Utrecht. 

Koppel Emmeloord 

De oudere is een man van eind zeventig die recent weduwnaar is geworden. De net-

werkcoach is een vrouw van middelbare leeftijd die al vaker voor NeN netwerkcoach 

is geweest. De onderzoeker is bij hun tweede ontmoeting aanwezig en spreekt hen 

nogmaals halverwege het traject.

De oudere woont in een klein appartement op de eerste etage van een complex 

vlakbij het winkelcentrum van Emmeloord; het complex heeft een gezamenlijke 

binnentuin. In het appartement staat geen bank, maar wel vier stoelen waarop we 

plaatsnemen. Aan de muur hangen veel lampen en in het midden van de kamer 

staat een grote glazen kast met beeldjes erin. De oudere maakt vanaf het begin veel 

grapjes en de sfeer is luchtig. 

De oudere en de netwerkcoach zijn beiden rustige mensen, die elkaar duidelijk 

goed liggen. Ze luisteren goed naar elkaar en er komen geen prikkelende vragen, 

spannende momenten of lastige dingen. Ze benaderen de dingen beide vrij positief 

en het is gemoedelijk. De eerste observatie vindt plaats bij hun tweede ontmoeting, 

deze kenmerkt zich doordat de netwerkcoach vooral luistert. Het gesprek gaat 

ook voor een groot deel over hoe het met de oudere gaat, wat hij heeft gedaan 

en gaat doen en of ze iets kunnen bedenken voor de kerst. De oudere vertelt dat 

hij zelf al veel doet om bezig te zijn en mensen te (blijven) ontmoeten. Hij speelt 

jeu de boules, gaat geregeld bij zijn schoonzus en nichten op bezoek, kaart met de 

buren en vindt het fijn om huishoudelijke klussen te doen. Binnenkort gaat hij ook 

biljartles geven. Hoewel hij dus veel activiteiten onderneemt, vertelt hij dat hij het 

erg moeilijk vindt om in de weekenden alleen te zijn. Dit is de reden dat hij bij de 

welzijnsorganisatie is langsgegaan en met NeN is gestart. De netwerkcoach heeft 

een krantje meegenomen waar activiteiten in staan, maar hierin is de oudere niet 

geïnteresseerd. Ook andere voorstellen van de coach, zoals naar de kerk gaan of 

vrijwilligerswerk in een café of bij een begraafplaats doen, wijst hij om verschillende 

redenen af. Gedurende het gesprek wordt het voor de onderzoeker duidelijk dat 
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de oudere eigenlijk graag weer samen met een vrouw wil zijn, te koken, eten en 

gezellige dingen te doen. De netwerkcoach wist dit van het voorgaande gesprek 

al, maar toen was meneer nog terughoudend in het ondernemen van stappen 

om dit te realiseren. Ze praten over het plaatsen van een oproep in een speciaal 

hiervoor gemaakt kader in de krant van de welzijnsorganisatie en de oudere is 

hiervoor al langs geweest bij de coördinator. De indruk ontstaat dat het voor de 

oudere man wel prima is als hij weer een vrouw zou hebben en dat hij niet per se 

op andere manieren zijn sociale netwerk zou willen versterken. De oudere en zijn 

coach bespreken met elkaar dat door het ondernemen van andere activiteiten er 

ontmoetingen met andere mensen gaan plaatsvinden, dus ook met vrouwen. De 

netwerkcoach wijst er op dat de NeN-aanpak, zoals deze in de map is opgenomen, 

eerst en vooral bedoeld is voor het versterken van het sociale netwerk en het weer 

meer zin hebben in dingen doen en activiteiten ondernemen. 

De map is vanaf het begin van hun traject een leidraad gebleven en was 

ook bij de tweede ontmoeting waarbij de onderzoeker aanwezig was nog het 

uitgangspunt. Het was duidelijk zichtbaar dat de oudere deze aanpak, ook 

halverwege het traject, prettig vindt. Bij het tweede observatiemoment was 

helder dat hij meer dingen is gaan ondernemen sinds de start omdat hij zich ervan 

bewust is geworden dat hij zo meer en gemakkelijker mensen kan ontmoeten. Dat 

doet hem zichtbaar goed. Hij heeft ook een advertentie geplaatst om in contact 

te komen met een vrouw en hij heeft hierop meerdere reacties gekregen. De 

ontmoetingen die hieruit voortkwamen zijn goed verlopen en al vrij snel heeft 

hij dan ook een vrouw gevonden met wie hij een relatie wil opbouwen. Hij heeft 

daarop aangegeven hierdoor geen behoefte meer te hebben aan voortzetting van 

het NeN-traject. De netwerkcoach heeft daarop het traject beëindigd. Ze heeft de 

oudere man niet meer bezocht, maar belt hem nog wel af en toe om te vragen hoe 

het gaat. 

Koppel Utrecht

Het tweede koppel woont in Utrecht. De oudere, Henk, is een man van eind zestig 

en sinds vier jaar woonachtig in een complex waar volgens hem alleen heel oude 

mensen wonen. Hij heeft 20 jaar als taxichauffeur gewerkt en was daarna boek-

houder. Mede als gevolg van een aantal operaties heeft hij moeten stoppen met 

het vrijwilligerswerk dat hij deed, maar hij wil dat nu wel weer gaan oppakken. De 

netwerkcoach is een jongere man die formeel is opgeleid tot coach en dit in het 

dagelijks leven ook als betaalde baan heeft. De onderzoeker bezoekt hen voor het 

eerst als ze al een aantal maanden bezig zijn en tegen het einde van het traject voor 

een tweede keer.
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’Hé, lelijke vent… ’, zegt de oudere tegen zijn netwerkcoach als deze binnen komt lo-

pen. Ze hebben elkaar twee maanden niet gezien omdat Henk geopereerd is; normaal 

gesproken ontmoeten ze elkaar om de drie weken. Deze begroeting staat symbool 

voor de informele omgang die zij in de twee maanden dat ze samenkomen hebben 

opgebouwd, ook al geven ze elkaar bij het binnenkomen nog wel altijd de hand. Bij het 

observatiemoment een aantal maanden later is die informele sfeer er nog. 

De oudere heeft veel negatieve gedachten, de netwerkcoach luistert veel en 

breekt maar af en toe in. De oudere zit in zijn vaste stoel en de netwerkcoach zit 

tegenover hem op de bank, de onderzoeker zit aan de andere kant in een stoel, tus-

sen twee aquaria. De radio speelt op de achtergrond en de oudere rookt af en toe 

een sigaret. Hij vertelt veel aan de onderzoeker en de netwerkcoach vult af en toe 

aan. In de maanden dat de netwerkcoach bij hem komt is hij weer meer activiteiten 

gaan ondernemen. De activiteiten verlopen soms stroef, de oudere spreekt er nog 

vaak negatief over, maar hij voelt zich lichter, zo geeft hij aan. Ze spreken bij het 

tweede bezoek waarbij de onderzoeker aanwezig is ook al over het afbouwen van 

het traject, ook al duurt dit nog een aantal maanden. De oudere wil zich hier goed 

op voorbereiden. 

De map wordt tijdens het tweede bezoek van de onderzoeker niet meer ge-

bruikt. In de eerste maanden dat de netwerkcoach en de oudere samen kwamen 

hebben ze de map gestructureerd gebruikt, maar na stap 5 (rondje positief) zijn ze 

ermee gestopt. Het paste niet bij de coach en zijn ervaring, vertelde hij. De oudere 

zelf vond het ook ‘gedoe’, hij heeft nog wel de opdrachten (ergens) bewaard. De 

vertrouwde manier waarop ze met elkaar omgaan is opvallend en bijzonder om te 

zien. In deel I en II van dit onderzoek was al naar voren gekomen dat ouderen ver-

trouwen en geduld de belangrijkste eigenschappen van een netwerkcoach vinden. 

Deze netwerkcoach lijkt die eigenschappen goed in te zetten. De oudere vindt het 

leuk dat de netwerkcoach komt en de netwerkcoach geeft zelf ook aan het gezellig 

te vinden. Over het afbouwen praten ze op een realistische manier met elkaar, de 

hoop is dat er andere mensen in de plaats van de netwerkcoach op bezoek gaan ko-

men. Hier zijn ze in de afgelopen maanden al mee gaan experimenteren: de oudere 

heeft al twee keer iemand thuis uitgenodigd en is eens ergens op bezoek geweest. 

Dit vindt hij moeilijk en het gaat vaak fout, maar hij wil het wel blijven proberen. 

Observaties trainingen

In aanvulling op de observaties van een aantal koppels zijn drie trainingen die bin-

nen de NeN-context werden aangeboden geobserveerd. Het gaat daarbij om een 

door Mezzo, de eigenaar van de interventie, georganiseerde training van NeN-

coördinatoren (´train-de-trainer`) en om twee trainingen van netwerkcoaches die 

door NeN-aanbieders in Amsterdam zijn opgezet. 
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´Train-de-trainer´

Deze training is bedoeld voor medewerkers van de organisaties die NeN als net-

werkinterventie voor (onder andere) ouderen aanbieden, die verantwoordelijk zijn 

voor het begeleiden van de netwerkcoaches en het ´matchen´ van coach en coachee. 

In de training maken de coördinatoren kennis met NeN, de uitgangspunten en de 

stappen zoals deze in de map zijn opgenomen. Met deze kennis moeten zij in staat 

zijn om vervolgens de vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag op hun beurt te 

trainen in de NeN-aanpak. 

Opvallend was dat tijdens de training – en ook in de individuele gesprekken die 

na afloop met deelnemers zijn gevoerd – naar voren kwam dat eigenlijk niet bekend 

was of en in hoeverre de cliënten die bij de organisaties waren aangemeld voor een 

NeN-traject, daadwerkelijk behoefte hadden aan een netwerkversterkende inter-

ventie. De deelnemers gaven aan deze interventie vooral aan te bieden omdat zij 

de indruk hadden dat hun opdrachtgevers, dat wil zeggen de lokale overheden, het 

versterken van het netwerk van burgers als beleidsuitgangspunt waren gaan hante-

ren. Bij NeN zetten de coaches zich in als vrijwilliger, dus onbetaald. Dat maakt NeN 

een extra aantrekkelijke interventie, omdat hierdoor dit beleidsuitgangspunt vorm 

gegeven kan worden. Bij NeN gaat het immers om burgers die zich inzetten om het 

netwerk van andere burgers te versterken. 

Een aantal aanbieders had echter nadrukkelijk voor NeN gekozen om deze inter-

ventie te kunnen vergelijken met een ook door hen geboden maatjesproject. De aan 

de training deelnemende coördinatoren gaven te kennen wel verantwoordelijk te 

zijn voor de begeleiding van de coaches, maar zichzelf toch vooral als de hulpverle-

ner te zien. De coach vervult meer de rol van intermediair, al wordt, zo bleek uit de 

gesprekken, de verhouding tussen coördinator en coaches per organisatie verschil-

lend ingevuld. 

Deze variatie tussen de aanbieders werd ook gevonden in de manieren waarop 

de matching van de koppels plaatsvindt en het eerste contact wordt begeleid. Waar 

bij de ene aanbieder de coördinator nadrukkelijk bij de eerste ontmoeting aanwezig 

is om te zien of coach en coachee goed bij elkaar passen, laat een andere aanbie-

der deze beoordeling over aan de het koppel zelf en ´hoort dan later wel´ of een 

en ander naar tevredenheid is verlopen. Dit beeld, zoals dit uit de trainingen naar 

voren komt, contrasteert sterk met de bevindingen uit de eerste twee delen van het 

onderzoek. Daaruit kwam immers sterk naar voren dat de rol van de coördinator in 

ieder geval bij NeN veel groter en belangrijker is. Zij maken het eerste contact met 

de hulpvrager. Dit eerste contact vormt de basis van het vertrouwen dat de hulpvra-

ger heeft in de organisatie en de interventie en heeft als doel om het probleem en 

de behoeften goed te inventariseren. 

Dat deze rol tijdens de geobserveerde training niet vaak ter sprake kwam, kan 

(mogelijk) opnieuw verklaard worden door de flexibiliteit waarmee NeN wordt 
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ingezet of kan worden ingezet. Niet alleen de zelfsturing van degenen die gecoacht 

worden lijkt maximaal te worden benut, ook die van de aanbiedende organisaties 

lijkt erg groot. 

In deel I van het onderzoek was al naar voren gekomen dat de zesde stap uit de 

NeN-aanpak – meedenkers zoeken (de zogenoemde ´team-up´) – in geen enkel tra-

ject werd gezet. Uit de training kwam naar voren dat de coördinatoren van mening 

zijn dat deze stap ook niet gezet kán worden omdat de netwerkcoaches daarvoor 

niet deskundig genoeg zijn. En omdat zonder goede begeleiding zo´n bijeenkomst 

de hulpvrager alleen maar zou afschrikken, wordt deze dus afgeraden. Mocht er 

toch behoefte aan zijn, dan zou de team-up door de coördinator zelf, immers wel 

opgeleid tot hulpverlener, moeten worden georganiseerd en begeleid. Dit bevestigt 

opnieuw dat de NeN-aanpak, zoals deze in de interventiebeschrijving uiteen is gezet 

(zie www.movisie.nl/esi/natuurlijk-netwerkcoach) in de praktijk veelal maar zeer ten 

dele wordt uitgevoerd. 

Trainingen netwerkcoaches

In vervolg op de train-de-trainer bijeenkomst zijn twee trainingen bezocht van 

vrijwilligers die mogelijk actief gaan worden als netwerkcoach. De aanbieder 

waarbij deze trainingen zijn geobserveerd richt zich wel op het verminderen van 

eenzaamheid bij ouderen, maar zet daar niet per se een netwerkinterventie als NeN 

voor in. Afhankelijk van de vraag van de oudere zelf kan gekozen worden voor een 

maatjestraject of voor een netwerkinterventie, bijvoorbeeld NeN. Een direct gevolg 

daarvan lijkt te zijn dat bij deze aanbieder – en dus ook in de door deze organisatie 

aangeboden training – niet de gehele NeN-methodiek wordt gevolgd, ook al werd 

dat wel zo gepresenteerd. Voor de getrainde vrijwilligers was het doordoor ook 

onduidelijk wat hun rol nu precies was en dat bleek ook bij de ouderen aan wie 

zij werden gekoppeld onduidelijk te zijn. Waar een vrijwilliger bijvoorbeeld dacht 

samen aan het versterken van het sociaal netwerk van een persoon te gaan werken, 

dacht de hulpvrager dat ze voor de boodschappen kwam.

Omdat sommige van de vrijwilligers die aan de training deelnamen al aan een 

coachtingstraject waren begonnen, werd in de bijeenkomsten veel aandacht aan 

dit onderwerp besteed. De trainer benadrukt dat de vrijwilliger tijdens de eerste 

ontmoeting heel duidelijk moet afstemmen met de hulpvrager wat ze samen gaan 

doen. De praktijk leert echter dat dit het beste vóór die eerste ontmoeting kan 

gebeuren. Op basis van de behoeften en de hulpvraag kan dan de juiste vrijwilliger 

gekoppeld worden aan de klant. 

De verantwoordelijkheid om goed in te schatten wat de oudere nodig heeft, 

ligt dan wel bij de coördinator die het eerste intakegesprek doet, de praktijk leert 

dat de netwerkcoach vaak ook nog aan de oudere duidelijk moet maken wat hij/

https://www.movisie.nl/esi/natuurlijk-netwerkcoach


* * *  46  Kom je eens langs? 

zij komt doen als de eerste ontmoeting plaatsvindt. Tijdens de trainingen werd 

daarom de rol van de vrijwilliger uitgebreid behandeld. Om te beginnen ging de 

trainer in op de noodzaak van de vrijwilliger de eigen grenzen te bewaken, niet 

voor de ander in te vullen wat deze zou willen of kunnen en vooral geduldig te zijn. 

Daarnaast is in de training veel aandacht gegeven aan het omgaan met weerstand 

bij de hulpvrager waar het (weer) aangaan van sociale contacten betreft. Hiervoor 

is een scala van mogelijke verklaringen gegeven, zoals een negatief zelfbeeld, angst 

voor teleurstellingen of het geen zin (meer) hebben in verplichtingen. Andere rede-

nen kunnen zijn dat de ouderen niet om hulp durven vragen omdat ze bang zijn te 

weinig terug te kunnen geven of dat ze sociaal niet vaardig genoeg zijn om zelf het 

initiatief te nemen. 

Een netwerkcoach moet zich hiervan bewust zijn en deze belemmeringen pro-

beren te achterhalen zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Daarbij moet 

natuurlijk rekening worden gehouden met onrealistische verwachtingen; een groter 

of sterker netwerk is niet altijd de oplossing voor het probleem van de oudere. 

What Works Principles

In dit laatste onderzoeksdeel is gekeken of en in hoeverre de NeN-aanpak voldoet 

aan de criteria voor het risico- en het professionaliteitsprincipe van de WWP. De 

bevindingen zijn wisselend. 

Uit de observatie van de koppels ontstaat toch vooral de indruk dat NeN, zeker 

bij de start van de trajecten, een antwoord kan bieden op het probleem dat de ou-

deren ervaren. Dat halverwege het eerste traject de oudere besluit te stoppen, kan 

voor een deel verklaard worden uit het gegeven dat hij, dankzij NeN, zijn doel had 

bereikt: voldoende zelfvertrouwen krijgen om weer een nieuwe relatie aan te gaan. 

Daarbij lijken de beide coaches op precies de juiste manier invulling te geven aan 

hun rol en waren zij dus de juiste personen op de juiste plaats. Hierdoor ontstaat 

het beeld dat NeN zowel tegemoet komt aan het risicoprincipe (er wordt immers 

een oplossing geboden voor het probleem) als aan het professionaliteitsprincipe (de 

coaches doen wat ze moeten doen). 

De observaties van de trainingen laten een andere indruk achter. De coördinatoren 

die deelnamen aan de ´train-de-trainer´ bijeenkomsten, lijken zich niet sterk bewust 

van de vragen en behoeften van de ouderen. Zelf zeggen zij ook de NeN-interventie 

vooral aan te willen bieden om tegemoet te komen aan de wensen van de (lokale) 

overheden om in te zetten op netwerkversterking en grotere participatie van 

burgers als vrijwilligers. Hiermee reageren ze niet adequaat op de vraag en voldoen 

daarmee dus niet aan het risicoprincipe. Hun relatie met de vrijwilligers die zich als 

netwerkcoach beschikbaar stellen is niet heel helder. Over hun vaardigheden als 

hulpverlener zijn zij heel expliciet: een netwerkcoach is daarvoor niet voldoende 
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toegerust en kan dus hoogstens de rol van intermediair vervullen. De hulpverlening 

ligt in handen van de professional, dat wil zeggen de coördinator. Daarmee ontken-

nen ze de rol van de coach en gaan zo voorbij aan het professionaliteitsprincipe. 

Reflectie

De ervaringen met de twee heel verschillende typen observaties leiden tot uiteenlo-

pende beschouwingen. 

Ten eerste geven de observaties van de koppels aanleiding tot de opmerking dat 

in beide gevallen de aanwezigheid van een derde persoon bij de bijeenkomst niet, 

zoals van tevoren werd gevreesd, als storend werd ervaren. Eerder het tegendeel, 

omdat de onderzoeker vaak in het gesprek betrokken werd en ook bij de tweede 

keer zeker welkom was. Dit laat mogelijk zien dat een een-op-een aanpak, zoals 

NeN voorstaat, niet per se noodzakelijk is. We moeten hierbij wel in ogenschouw 

nemen dat er uiteindelijk maar twee koppels konden worden geobserveerd, moge-

lijk juist doordat bij andere koppels zo’n derde persoon – in ieder geval op voor-

hand – wel als bezwaarlijk zou worden ervaren. De meest waarschijnlijke conclusie 

is daarom dat in sommige situaties een een-op-een-aanpak wel noodzakelijk is en in 

andere niet en mogelijk zelfs niet gewenst is. Aan de toch al flexibele invulling van 

NeN zou dit aspect kunnen worden toegevoegd. 

Ten tweede merken we dat de ervaringen met de trainingen werden ´tegenge-

sproken´ door de uitkomsten van meer informele gesprekken met andere NeN-

aanbieders. Bij deze aanbieders konden geen trainingsbijeenkomsten worden ge-

volgd (deze waren buiten de onderzoeksperiode georganiseerd). De coördinatoren 

gaven echter aan dat zij juist veel aandacht geven aan de opzet en uitgangspunten 

van NeN, dat zij ´hun´ netwerkcoaches daar heel nadrukkelijk in trainen en er ook 

vanaf het begin van het traject in begeleiden en ondersteunen. De ervaringen met 

de geobserveerde koppels die door deze aanbieders waren aangedragen, lijken hen 

daarin te bevestigen. Dit zou kunnen betekenen dat de mate waarin NeN voldoet 

aan het risico- respectievelijk het professionaliteitsprincipe sterk wordt bepaald door 

de manier waarop de aanbieder de netwerkcoach traint en vervolgens koppelt. 



* * *  48  Kom je eens langs? 

Conclusies en  
aanbevelingen

In dit hoofdstuk geven we, aan de hand van de beantwoording van de deelvragen, 

in de eerste paragraaf een antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek: of en 

in hoeverre kan de netwerkinterventie ´Natuurlijk een Netwerkcoach!´ zodanig 

worden aangepast dat ze aansluit bij de behoeften van ouderen en effectief een-

zaamheid bij ouderen bestrijdt. Daarmee wordt tevens duidelijk of in hoeverre NeN 

voldoet aan de criteria van het risico-, het behoefte-, het responsiviteits- en het pro-

fessionaliteitsprincipe, zoals deze volgens de aanpak van de What Works Principles 

zijn gedefinieerd. In de tweede paragraaf wordt besproken wat de uitkomsten zijn 

van de toepassing van deze WWP voor het beschrijven en onderzoeken van NeN. We 

sluiten het hoofdstuk af met een beschouwing op het onderzoek en een reeks van 

aanbevelingen voor aanpassing van de interventie NeN en het gebruik van WWP bij 

effectiviteitsonderzoek van sociale interventies. 

4.1 Beantwoording deelvragen
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, is de hoofdvraag uiteengelegd in 

drie deelvragen, die elk deels zijn beantwoord in de drie onderdelen waaruit het 

onderzoek heeft bestaan. De eerste deelvraag luidde: 

Welke behoeften hebben ouderen zelf waar het gaat om het tegengaan en 

verminderen van eenzaamheid en komt NeN aan deze behoeften tegemoet? 

Uit de individuele interviews met ouderen uit het eerste deel van het onderzoek, maar 

vooral uit de groepsgesprekken uit het tweede deel, naar voren dat ouderen voor het 

tegengaan en verminderen van eenzaamheid het meest behoefte hebben aan het 

opbouwen dan wel behouden van een paar goede relaties. Zij zien de eenzaamheid bij 

hun leeftijdsgenoten en henzelf eerst en vooral als een gevolg van het wegvallen van 

leden van hun netwerk, mogelijk versterkt door het verminderen van mobiliteit. Dit 

kan in hun ogen niet gecompenseerd worden door het opbouwen van een groot soci-

aal netwerk of het deelnemen aan verschillende activiteiten. Toch zijn dit, gebaseerd 

op het GROW model, wel de belangrijkste elementen in de NeN-aanpak. Ondersteund 

door een netwerkcoach zouden ouderen immers, in een een-op-een benadering, 

hun droomnetwerk in kaart moeten brengen en door activiteiten op te zoeken aan 

de totstandkoming daarvan kunnen werken. In dat opzicht lijkt NeN dus niet aan de 

4
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behoeften van ouderen te voldoen. Daar staat tegenover dat ouderen die aan een 

NeN- traject hebben deelgenomen daar toch tevreden over zijn en inderdaad dankzij 

dit traject weer contacten zijn aangegaan. Deze hebben dan mogelijk niet altijd geleid 

tot het bouwen van een uitgebreid netwerk, maar wel in ieder geval tot die ene of paar 

goede banden die ze wensen. In de enquête die deel uitmaakte van de groepsbijeen-

komsten uit deel II, gaven de ouderen bovendien aan dat zij geloofden dat de NeN-

aanpak zeker een rol kan spelen in het verminderen van eenzaamheid. 

Deze ogenschijnlijke tegenstelling kan mogelijk verklaard worden uit de rol en bete-

kenis van de netwerkcoach. In alle drie de onderzoeksonderdelen kwam naar voren 

dat ouderen het van belang vinden als een coach meelevend, geduldig en betrouw-

baar is. Dit zijn in feite eigenschappen die men graag terugziet in iemand met wie 

men een goede band heeft of wil opbouwen. Mogelijk vervult daarom de net-

werkcoach in dat opzicht de rol van die ene vertrouwenspersoon die ouderen nog 

graag zouden willen hebben. Dit verklaart wellicht tevens dat, zoals uit de diverse 

onderdelen ook bleek, maar weinig koppels de stappen van de NeN-methodiek ook 

daadwerkelijk zetten (op zijn ‘best’ kwam men niet verder dan stap 5) en dat de 

meest succesvolle koppels meer onderdeel leken van een maatjestraject dan van een 

traject gericht op netwerkversterking. 

Uit de delen I en II van het onderzoek kwam overigens ook naar voren dat veel 

ouderen ervan uitgaan dat eenzaamheid of eenzaam worden hoort bij het leven 

en bij ouder worden. In de groepsgesprekken gaf men elkaar tips hoe ermee om te 

gaan en slechts een deel van deze tips betrof het vergroten of versterken van het 

netwerk. Dit lijkt er op te wijzen dat NeN in de huidige vorm niet echt dé manier is 

om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Een onderdeel ervan, te weten een 

netwerkcoach die zich vrijwillig inzet om eenzaamheid weg te nemen, kan echter 

wel tegemoet komen aan de behoefte aan iemand met wie een betekenisvolle 

relatie kan worden aangegaan. Afhankelijk van de vraag van de betrokkene kan dat 

dan zijn in de rol van een maatje (al is dat niet de insteek bij NeN zelf) of juist als 

iemand die de eigen activiteit ‘aanjaagt’ zonder daarna de band te verbreken. 

Het antwoord op de tweede deelvraag: 

Welke ervaringen hebben ouderen en hun coaches met NeN waar het gaat 

om het tegengaan en verminderen van eenzaamheid onder ouderen? 

sluit daar ook op aan: uit de individuele gesprekken met ouderen die deelnamen 

aan een NeN-traject, de uitspraken van de deelnemers aan de groepsgesprekken die 

ervaring met NeN hadden én uit de observaties van de koppels komt naar voren dat 
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deelname aan deze interventie zeer zeker een positieve uitwerking kan hebben op 

het verminderen van eenzaamheid. Er moet dan echter wel aan een paar voorwaar-

den zijn voldaan: 

de band met de coach moet goed zijn, 

de oudere om wie het gaat moet niet alleen bereid zijn tot het aangaan van 

nieuwe contacten of activiteiten maar het fysiek ook kunnen en

de ervaren eenzaamheid moet niet het gevolg zijn van achterliggende pro-

blematiek als depressie, sociale angsten of het niet kunnen verwerken van 

teleurstellingen. 

In situaties waarin dit niet geval is, zo blijkt uit de tweegesprekken met ouderen 

die een negatieve ervaring met Nen hebben opgedaan, kan het gevoel van een-

zaamheid juist worden versterkt. Vanuit die optiek is het dan ook opvallend dat bij 

coördinatoren van organisaties die NeN aanbieden en bij netwerkcoaches niet altijd 

bekend is waarom ouderen voor een NeN-traject zijn aangemeld. Soms worden er 

ook matches gemaakt voor een netwerkinterventie als NeN terwijl de oudere zelf 

vooral behoefte heeft aan gezelschap en niet aan zelf erop uitgaan. 

De bevindingen met de observaties van de trainingen maken het aannemelijk 

dat het succes van een NeN-traject sterk bepaald wordt door de manier waarop de 

aanbieders van de interventie hun coaches toerusten en begeleiden. Dit wijst erop 

dat een zorgvuldige selectie van aanbieders respectievelijk coördinatoren bij het 

uitzetten van deze interventie ten behoeve van ouderen van het grootste belang is. 

Bij de intake van de oudere moet goed worden nagegaan wat zijn of haar 

hulpvraag of behoefte nu werkelijk is en of daaraan binnen een NeN-traject op res-

pectvolle wijze aan tegemoet gekomen kan worden. Ook moet de oudere worden 

verteld wat het traject inhoudt en wat dit betekent voor de rol van de coach, maar 

ook voor die van de oudere zelf. 

Met dit laatste wordt al een eerste deel gegeven van het antwoord op de derde 

deelvraag: 

Wat is ervoor nodig om NeN effectief in te zetten om eenzaamheid bij oude-

ren te verminderen of te voorkomen? 

Er kan meer gedaan worden dan alleen een zorgvuldiger inzetten van de interven-

tie en/of het beter toerusten van coördinatoren of netwerkcoaches. Ouderen vinden 

het heel plezierig om in groepen van leeftijdsgenoten te praten over eenzaamheid 
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en hun ervaringen en oplossingen met elkaar te delen, zo bleek bij de interviews. 

De groepsgesprekken bevestigden dit en daarbij kwamen de tongen los, werd het 

taboe op eenzaamheid doorbroken en kon men met elkaar uitwisselen wat men zelf 

kon of wilde doen om de eenzaamheid te verminderen. Het verdient daarom aanbe-

veling om in de NeN-aanpak ook ruimte te creëren voor groepsactiviteiten, bijvoor-

beeld door ouderen die een individueel traject doorlopen ook uit te nodigen voor 

een gezamenlijke uitwisselingsbijeenkomst. In een dergelijke bijeenkomst mag dan 

ook zeker het ´rondje positief´ niet ontbreken. Gebleken is dat dit in een groter ge-

zelschap nog meer losmaakt en ten goede openbreekt dan wanneer het binnen een 

koppel gebeurt. De ervaringen met de groepsgesprekken leren dat juist het elkaar 

en daarna zichzelf positief waarderen ertoe bijdragen dat men gemakkelijker met 

elkaar in gesprek gaat. Of dit ertoe leidt dat men elkaar ook daarna vaker opzoekt 

en zo elkaars risico op eenzaamheid vermindert, kon in het korte tijdsbestek van dit 

onderzoek niet worden vastgesteld. Wel mag worden verondersteld dat van een bij-

eenkomst waarvan bekend is dat die de bezoekers aanzet om op een positieve wijze 

met elkaar in gesprek te gaan, een wervende werking uitgaat. 

4.2 Toetsing aan What Works Principles
Conform de oorspronkelijke opzet is de netwerkinterventie Natuurlijk een 

Netwerkcoach! in de diverse onderdelen van dit onderzoek getoetst aan vier van de 

zes What Works Principles zoals deze door Bonta en Andrews (2010) zijn geformu-

leerd. In aansluiting op de door Van Geuns (2013) gegeven omschrijvingen gaat het 

hier dan om het risico-, behoefte-, responsiviteits- en professionaliteitsprincipe van 

NeN. De toetsing aan de eerste drie principes heeft plaatsgevonden in de onder-

zoeksdelen I en II en in het derde deel is nagegaan of en in hoeverre de toepassing 

van NeN voldoet aan het risico- en het professionaliteitsprincipe. De resultaten van 

de diverse deelonderzoeken laten zien dat bij een belangrijk deel van de ouderen 

die aan een NeN-traject hebben deelgenomen niet of nauwelijks aan het risico-, 

behoefte-, en het responsiviteitsprincipes tegemoet is gekomen. Kort gezegd komt 

het er op neer dat het bij de inzet van NeN bij deze ouderen niet op voorhand: 

helder was of en in welke mate de betrokken oudere zich eenzaam voelde 

en welke (gedrags)verandering bij hem of haar nodig zou zijn om dit pro-

bleem op te lossen

helder was waardoor de oudere zich eenzaam voelde en wat daaraan wel en 

juist niet veranderd kan worden

helder was wat de oudere zelf kon doen of om zijn of haar eenzaamheid te 

verminderen.
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Een en ander wil, zo laten de uitkomsten ook zien, niet per definitie zeggen dat 

NeN geen bijdrage kan leveren aan het verminderen van eenzaamheid bij oude-

ren. Dit lijkt echter meer samen te hangen met eigenschappen van de individuele 

betrokkenen dan met de interventie zelf. Gezien de oorsprong van de NeN-aanpak 

– voortgekomen uit een netwerkinterventie ten behoeve van mensen met een be-

perking en omgezet naar een netwerkinterventie voor mantelzorgers – hoeft deze 

uitkomst niet te verbazen. Het betekent echter wel – en dat laten de uitkomsten 

van de onderzoeken ook zien – dat bij het inzetten van deze interventie, in casu het 

aanmelden van een oudere voor NeN respectievelijk het koppelen van deze oudere 

aan een netwerkcoach, zorgvuldiger moet worden nagegaan of deze interventie in 

deze vorm voor deze persoon wel de juiste is. 

Uit het laatste onderzoeksdeel bleek ook dat bij de inzet van NeN door een aantal 

aanbieders niet is voldaan aan het professionaliteitsprincipe oftewel dat: 

niet duidelijk was wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn van de 

aanbieders (coaches, coördinatoren) van de interventie, of en in hoeverre zij 

hiervan kunnen afwijken en wat dit betekent voor de verantwoordelijkheids-

verdeling tussen aanbieders en gebruikers. 

Dit is een ernstiger constatering omdat dit de indruk wekt dat aanbieders een 

interventie aanbieden waarvan zij zelf niet weten wat dit voor henzelf maar vooral 

ook voor degenen voor wie de interventie bedoeld is betekent. Het lijkt erop dat de 

aanbieders van NeN deze interventie ook of mogelijk zelfs vooral aanbieden omdat 

zij denken hiermee hun opdrachtgevers te plezieren. 

4.3 Beschouwing en aanbevelingen 
In dit rapport is verslag gedaan van een klein onderzoek naar (de effecten van) de net-

werkinterventie Natuurlijk een Netwerkcoach! op het verminderen van eenzaamheid 

bij ouderen, zoals dat is uitgevoerd op verzoek van en in overleg met de eigenaar van 

de interventie, Mezzo. Bij de start van het onderzoek was bekend dat het gezien het 

budget en daardoor de beschikbare tijd slechts van beperkte omvang zou zijn. Bij het 

werven van deelnemers onder de 11 lid-instellingen van Mezzo die NeN aan ouderen 

aanbieden, bleken slechts twee van hen op dat moment ouderen ‘in traject’ te hebben. 

Dit betekent al dat het onderzoek slechts een klein deel van de praktijk van de inzet 

van NeN kan belichten. Of dit er ook op wijst dat NeN structureel maar aan weinig 

ouderen wordt aangeboden of dat het hier om een ‘momentopname’ gaat, is gezien 

de omvang van het onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Het gaat hoe dan ook om 

een beperkte verkenning, die met de nodige hindernissen is uitgevoerd. 
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Tegelijkertijd zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor een groot deel wel in lijn 

met die van een eerder groter, ook door het lectoraat Community Care uitgevoerd 

onderzoek naar het bereik en gebruik van NeN. Uit dat onderzoek bleek, net zoals 

uit dit onderzoek naar voren kwam, dat de aanbieders de toch al flexibele NeN-

aanpak zeer flexibel inzetten. Van de stappen die in de map worden beschreven, 

blijken alleen de eerste vijf daadwerkelijk te worden gezet. Dat betekent dus dat in 

feite maar de helft van de oorspronkelijke interventie wordt uitgevoerd. Wat dit be-

tekent voor de toepasbaarheid van de theorie van het GROW model, is niet helder. 

Bovendien blijken de coördinatoren én de coaches een grote vrijheid te kennen in 

het werven, koppelen en coachen van de deelnemers. Daardoor kan ook niet wor-

den vastgesteld of en in hoeverre deze deelnemers voldoen aan de ‘criteria’ welke 

in de uitgangspunten voor dit model zijn opgenomen. Dit brengt met zich mee dat, 

zoals ook uit de beschrijving van NeN ten behoeve van de opname in de databank 

Effectieve sociale interventies blijkt, dat over de voorwaarden voor effectiviteit van 

NeN geen uitspraken kunnen worden gedaan. Dit geldt vermoedelijk nog sterker 

voor de vraag hoe effectief de interventie is in het verminderen van eenzaamheid 

onder ouderen. NeN is immers niet met dit doel ontwikkeld en op dit moment 

wordt de interventie aan relatief weinig ouderen aangeboden. Dat maakt het ook 

lastig om onderbouwde aanbevelingen te doen over een manier waarop NeN even-

tueel aangepast kan worden om (beter?) eenzaamheid bij ouderen te verminderen. 

Een heel algemene aanbeveling is om bij interventies bij ouderen waarbij coa-

ches worden ingezet, zoals NeN, veel aandacht te geven aan de werving van deze 

coaches. Uit de interviews – zowel met de ouderen zelf als met hun netwerkcoa-

ches – kwam sterk naar voren dat er redenen zijn waarom mensen bepaalde sociale 

competenties missen en dat een netwerkcoach hier daadwerkelijk mee aan de slag 

moet. Als mensen weinig sociale competenties bezitten, wordt het opbouwen van 

een netwerk ook lastig of werkt dit vaak niet (Coté & Levine, 2002). Een netwerk-

coach moet dan zelf wel over de juiste competenties beschikken om deze mensen 

te ondersteunen in het (toch) aangaan van sociale relaties. De ouderen gaven in de 

enquête binnen de groepsgesprekken verder ook aan over welke eigenschappen 

coaches moeten beschikken om door hen vertrouwd en gewaardeerd te worden. 

Hieronder is weergegeven over welke competenties de coaches in de ogen van 

ouderen én in die van de coaches zelf zouden moeten beschikken. Opvallend is dat 

de ouderen hoofdzakelijk andere eigenschappen en competenties noemen dan die 

welke volgens de coaches zelf belangrijk zijn. 
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Een netwerkcoach die intussen ruime ervaring heeft met NeN als interventie om 

eenzaamheid onder ouderen te verminderen, heeft ten behoeve van haar col-

lega’s een handleiding opgesteld voor de manier waarop zij het 10-stappenplan uit 

NeN kunnen toepassen in het werken met ouderen (bijlage 5). Wellicht kan deze 

handleiding breder verspreid worden en bij netwerkinterventies op basis van een 

coachingstraject toepassing vinden. 

Daarnaast laat het onderzoek zien dat het van het grootste belang is dat een gebo-

den interventie aansluit bij de leerstijl van de oudere. Niet iedere oudere is hetzelf-

de (Machielse, 2011) en eenzaamheid kan, ook onder ouderen, heel verschillende 

oorzaken en gezichten kennen (Machielse, 2015). Dat betekent dat de keuze voor 

een interventie binnen deze doelgroep moet variëren en dat, voordat een aanbod 

wordt gedaan, de vraag goed verkend is. 

Eigenschappen 

netwerkcoach
Geduldig

Coachende 

vaardigheden

Meelevend

Geduldig

  gaven ouderen aan

  gaven netwerkcoaches aan
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Een bevinding die tot een meer concrete aanbeveling leidt, is de ervaring dat 

ouderen het prettig vinden om in een groep hun ervaringen met eenzaamheid 

te delen. Dit pleit ervoor om binnen interventies gericht op het verminderen van 

eenzaamheid bij ouderen structureel plaats in te ruimen voor groepsactiviteiten. 

Dit sluit aan bij uitkomsten van onderzoek van Van Tilburg en De Jong-Gierveld 

(2007). Hun onderzoeken naar ouderen en eenzaamheid wijzen erop dat 

groepsinterventies, mits intensief, beter werken voor deze doelgroep, mits ze niet 

incidenteel zijn. Een voorwaarde is dan wel dat dergelijke groepsbijeenkomsten 

laagdrempelig en gratis zijn. 

In aanvulling hierop is het de moeite waard om in te zetten op het ontwikkelen van 

andere werkvormen om het taboe op eenzaamheid onder ouderen te verminderen. 

Dit kan bijvoorbeeld door eenzaamheid tot onderwerp van een kunstmanifestatie of 

feestelijke uitgave te maken, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS) dat in 2016 deed. Hiermee wordt het onderwerp ook in een ander discours 

aangeroerd en mogelijk daarmee uit de sfeer van zielig en dus ‘minderwaardig’ 

gehaald.

Een laatste opmerking betreft het gebruik van de What Works Principles bij het 

onderzoeken en beschrijven van een sociale interventie. De eerste ervaring hiermee 

is positief: door de resultaten van de diverse onderzoeken steeds langs de ‘meetlat’ 

van de WWP te leggen, is bevorderd dat systematisch is nagegaan én beschreven of 

en in hoeverre de onderzochte interventie voldoet aan criteria die de interventie 

effectief en mogelijk zelfs efficiënt kunnen maken. Bij het bespreken van de eerste 

resultaten van het onderzoek met een vertegenwoordiger van de eigenaar van NeN 

heeft de toets aan de WWP ook geholpen om te verhelderen waarop bij het (blij-

ven) aanbieden en ontwikkelen van NeN gelet moet worden. De vragen van de prin-

cipes waarop NeN in dit onderzoek getoetst is, zijn dan ook in een werkblad voor 

de NeN-map opgenomen (bijlage 5). Daarmee is niet gezegd dat er geen andere 

manieren zijn om de (te verwachten) effectiviteit van een interventie te beschrijven, 

maar toepassing van de WWP is hiervoor zeker een bruikbaar hulpmiddel. 
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Bijlagen



* * *  62  Kom je eens langs? 

Bijlage 1
Onderzoeksmethoden

Voor beantwoording van de eerste twee deelvragen (wat zijn behoeften c.q wat zijn 

ervaringen) hebben wij gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. Binnen 

het spectrum van kwalitatieve dataverzameling is gebruik gemaakt van verschillen-

de onderzoeksinstrumenten, om een zo compleet mogelijk beeld van de behoeften 

en ervaringen te krijgen. Het onderzoek zelf is hierdoor op te delen in drie duidelijk 

van elkaar te onderscheiden delen: een deel met individuele interviews, een deel 

met groepsgesprekken en een deel bestaand uit observaties. 

Om bij elk onderdeel gebruik te kunnen maken van de resultaten van een ander 

onderdeel, zijn ze grotendeels volgtijdelijk uitgevoerd. Opzet en uitvoering van elk 

van de onderdelen bespreken wij in de volgende paragrafen. 

B1.1 Deel I: Individuele interviews
Voor het verkrijgen van inzicht in de beleving van de ouderen aan een interventie 

als NeN is het van belang om hen zelf hierover aan het woord te laten. Hiermee kan 

een beeld worden verkregen van de interpretaties die betrokkenen zelf geven aan 

hun ervaringen met NeN en waarom de interventie voor hen wel of juist niet suc-

cesvol is (cf Migchelbrink, 2013). 

Daarom is ook besloten om het onderzoek te starten met een serie van tien 

semigestructureerde interviews met (voormalige) deelnemers aan een NeN- traject. 

Daarbij is ruimte gemaakt voor het betrekken van negatieve ervaringen met NeN. 

Hiervoor is ingezet op het werven van vijf respondenten die het traject als positief 

hebben ervaren én vijf respondenten die er negatief tegenover staan of stonden. 

Omdat uit het eerder HvA-onderzoek naar voren was gekomen dat voor een goed 

beeld van een coachingstraject ook de ervaringen van de coach meegenomen 

moeten worden, zijn in de opzet ook zogenoemde spiegelinterviews opgenomen. 

Dit betekent dat zowel de deelnemer als diens coach, afzonderlijk van elkaar, zijn 

geïnterviewd. Dit maakt het mogelijk om elk traject als het ware van twee kanten te 

bekijken. 

Voor de werving van de ouderen en hun coaches is een beroep gedaan op die 

aanbieders van NeN, waarvan bekend was dat zij deze interventie nadrukkelijk ook 

aan ouderen aanbieden. Tijdens de periode waarin het onderzoek gestart is ging 

het om 11 van de 45 (welzijns)organisaties die én NeN aanbieden én lid zijn van 

Mezzo. Van deze 11 konden niet alle organisaties meehelpen bij de werving, omdat 
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er bij hen tijdens de onderzoeksperiode geen ouderen aan een NeN-traject deelna-

men. Hierdoor konden alleen via de aanbieders van NeN in Emmeloord, Utrecht en 

Amsterdam ouderen voor deelname aan het onderzoek worden benaderd. Deze se-

lectie geeft al aan dat in dit deel van het onderzoek alleen ouderen uit een beperkt 

deel van Nederland hebben deelgenomen. 

Aanvankelijk was het ook de opzet om evenveel ouderen met positieve als 

ouderen met negatieve ervaringen in het onderzoek op te nemen. Begrijpelijkerwijs 

was het voor de instellingen net wat eenvoudiger om ouderen die de interventie 

als positief ervaren voor het onderzoek te motiveren dan ouderen die er negatief 

tegenover staan, zodat uiteindelijk zes interviews zijn afgenomen van ouderen die 

positief stonden tegenover NeN en vier met ouderen die er minder over te spreken 

waren. 

Voor elk van de deelnemende ouderen kon een zogenoemd ‘spiegelinterview’ 

met diens netwerkcoach worden gehouden. 

Door middel van een topiclijst is structuur aangebracht in de semigestructu-

reerde interviews (zie bijlage 2. De belangrijkste thema’s van de topiclijst waren het 

uitvragen van het traject inclusief de stappen, redenen om mee te doen aan NeN, 

relatie met en rol van de netwerkcoach, het (persoonlijke) doel, behoeften (alge-

meen), wat NeN volgens de oudere heeft veranderd in zijn/haar leven en (gevoelens 

van) eenzaamheid. De thema’s waren grofweg hetzelfde bij de spiegelinterviews 

met de netwerkcoaches. Hierdoor kwam er van beide kanten informatie over dezelf-

de onderwerpen, waardoor de verhouding tussen de netwerkcoach en de oudere 

ook inzichtelijk kon worden gemaakt. 

De zes ouderen die zijn geïnterviewd waren vier vrouwen en twee mannen. Drie 

mannen en één vrouw hadden een negatieve ervaring met NeN. Alle geïnterviewde 

ouderen zijn boven de 65 jaar en blank. Doordat maar weinig ouderen meedoen 

aan NeN, kon er geen specificering worden aangebracht in de leeftijd of culturele 

achtergrond, gender/sekse/seksualiteit of andere (in de maatschappij dominante) 

aspecten van iemands identiteit. Er is voor de leeftijd vanaf 65 jaar gekozen omdat 

het de mogelijkheid biedt om in de toekomst de passendheid van NeN opnieuw na 

te gaan en de mensen voor langere tijd te volgen, mochten de resultaten van dit 

onderzoek daar aanleiding toe geven. Alle interviews zijn opgenomen en uitge-

schreven. De informatie is met behulp van MaxQDA geanalyseerd. De interviews zijn 

per onderwerp gestructureerd. 

Het was de bedoeling om in dit deel van het onderzoek NeN voor een eerste keer 

te toetsen aan het risico-, het behoefte- en het responsiviteitsprincipe van de What 

Works Principles (zie 2.3). Daarom zijn deze principes ook als codes binnen de 

MaxQDA systematiek opgenomen (zie bijlage 4). 
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Zeker bij de ouderen zelf bleek de keuze voor een relatief open vraaggesprek de 

mogelijkheid te bieden om een veelheid aan informatie naar boven te halen. De 

volgorde waarin de vragen uit de topiclijst worden gesteld ligt immers niet vast en 

als een antwoord niet meteen helder is, kan er worden doorgevraagd. Bij ouderen 

is dit vooral belangrijk omdat er tijdens de interviews zelden een vraag direct werd 

beantwoord. 

Een ‘goed’ interview biedt de interviewer de ruimte om een vertrouwensband 

op te bouwen met de geïnterviewde en om een veilige en prettige sfeer te creëren, 

waardoor de interviewer feitelijk onderdeel wordt van het meetinstrument (cf Lub, 

2014). 

Van sommige ouderen die aan het onderzoek meededen kregen we terug dat 

de interviewer één van de weinige mensen was die ze die week spraken. Bij hen 

kreeg het interview hierdoor een haast prominente plaats in hun dagelijks leven. 

De stijl van de interviews is hier soms op aangepast, zodat er tijdens het gesprek 

een balans gevonden werd tussen de behoefte om de juiste informatie te krijgen 

voor het onderzoek en de behoefte van de oudere om ook andere dingen te delen. 

Hoewel deze informatie niet altijd heeft bijgedragen aan het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen in strikte zin, droeg dit ruimte geven wel bij aan de hoeveel-

heid informatie die werd verkregen en de verdieping hiervan. De ruimte zorgde 

voor vertrouwen: ouderen vertelden over hun privéleven en koppelden dit met de 

onderzoeker aan NeN. 

De interviews met de netwerkcoaches hadden uiteraard een wat zakelijker 

karakter, maar droegen op hun beurt ook bij aan een verdieping, mogelijk zelfs 

duiding, van de informatie die de ouderen zelf al hadden gegeven. 

B1.2 Deel II: Groepsinterviews
In een aantal groepsinterviews konden ouderen met elkaar de voor- en nadelen van 

een interventie als NeN bespreken. In aanvulling op de individuele vraaggesprekken 

zouden deze mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling, zo was de verwachting, 

een dieper inzicht in wensen en behoeften van (potentieel eenzame) ouderen ten 

aanzien van een coachingsinterventie als NeN opleveren. Daarom zijn er gesprek-

ken georganiseerd met (groepen) ouderen die wel respectievelijk geen ervaring 

met NeN hadden. Na de vertoning van een filmpje over NeN, is een mini-enquête 

afgenomen. 

Ook voor het organiseren van de groepsinterviews is een beroep gedaan op de 

Mezzo-leden die NeN als interventie aanbieden. Daarnaast is ook een beroep 

gedaan op openbare bibliotheken, om via deze weg deelnemers te werven die geen 

ervaring met of kennis van NeN hadden. Hierdoor konden behalve in Amsterdam, 
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Utrecht en Emmeloord groepsinterviews worden georganiseerd in Veghel en 

Heesch, waardoor de spreiding over Nederland iets groter was. In totaal hebben 65 

ouderen deelgenomen aan dit onderzoeksdeel. 

Voor de voorbereiding van de groepsinterviews konden we gebruik maken van de 

inzichten die zijn opgedaan bij de individuele vraaggesprekken. Dit heeft niet al-

leen gevolgen gehad voor de onderwerpen die in de groepsinterviews aan de orde 

gesteld zijn, maar ook voor de manieren van werving van de deelnemers. Zo hebben 

de ervaringen met de individuele gesprekken ertoe geleid dat besloten is om bij de 

werving voor de groepsinterviews het thema ‘eenzaamheid’ expliciet te benoemen 

op het wervingsformulier. Naar een afscheidszin van een van de deelnemers aan een 

interview heeft dit formulier de kop “Kom je binnenkort nog eens langs?” en de 

ondertitel ‘een gesprek over eenzaamheid’ gekregen (bijlage 2). Enerzijds hoopten 

we dat hiermee inderdaad ouderen die zich (weleens) eenzaam voelden aan het ge-

sprek zouden deelnemen, anderzijds was het ook een (eerste) poging om het taboe 

op eenzaamheid te doorbreken. 

De bijeenkomsten hadden alle hetzelfde stramien. Eerst werd er gesproken over 

eenzaamheid, waarbij de aanwezigen er vrij in werden gelaten hier persoonlijk of 

in het algemeen aan te refereren. Het gesprek werd verder gestructureerd aan de 

hand van een aantal thema’s, waarvan een deel was ingegeven door de resultaten 

van de interviews. Daarna werd uitgelegd hoe NeN werkt. Het is erg belangrijk dat 

de ouderen weten wat NeN ongeveer inhoudt, zodat ze het kunnen koppelen aan 

eenzaamheid en de doelgroep ouderen. Omdat bleek dat het beoogde informatie-

filmpje niet zo informatief was als voor dit onderzoek nodig bleek, is voor de uitleg 

van NeN zoveel mogelijk aangesloten bij de informatie in de door Mezzo uitgege-

ven map. Om de interventie op maat te onderzoeken én om de ouderen iets posi-

tiefs mee te geven is vervolgens de stap ‘rondje positief’ uit NeN zelf uitgevoerd. 

De ouderen moesten drie positieve eigenschappen over zichzelf opschrijven. Hierna 

volgde de mini-enquête en daarna werd de bijeenkomst afgesloten met een gesprek 

over de ervaringen met de opdracht en opmerkingen algemeen. De formulering van 

de vragen in de mini-enquête zijn voor de tweede en volgende groepsinterviews 

aangepast aan de ervaringen in de eerste bijeenkomst. Ook is na de eerste bijeen-

komst afgezien van het gebruik van de app Flickrs (in het onderzoeksvoorstel was 

uitgegaan van het gebruik van een interactieve onderzoeksapp), omdat deze voor 

de deelnemers toch te ingewikkeld bleek. Het ‘ouderwetse’ gebruik van pen en 

papier voor het afnemen van een enquête bleek beter te werken. De resultaten van 

de enquêtes zijn daarna gezamenlijk besproken. 



* * *  66  Kom je eens langs? 

De groepsinterviews zijn in hun geheel opgenomen, uitgewerkt en geanaly-

seerd aan de hand van de voor het eerste deel geformuleerde codes. Ook in dit 

deel van het onderzoek is NeN getoetst aan het risico-, het behoefte- en het 

responsiviteitsprincipe. 

B1.3 Deel III: Observaties
In het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat geprobeerd zou worden om ten 

minste vier koppels gedurende (een deel van) het coachingstraject te volgen en hun 

bijeenkomsten te observeren. Daartoe zouden acht koppels gevraagd worden of ze 

bereid waren om aan dit deel van het onderzoek deel te nemen. 

Al bij het verkrijgen van de medewerking aan het onderzoek bij de aanbieders van 

NeN bleek dat dit voornemen te ambitieus was. Het was immers al moeilijk om (ex-) 

deelnemers aan NeN te werven voor deelname aan de interviews. Het vereiste een nog 

grotere bereidwilligheid om een onderzoeker een reeks van ontmoetingen te laten 

bijwonen. Daarbij kwam dat de organisaties zelf terughoudend waren om koppels voor 

een observatie te benaderen, in verband met de privacy van de ouderen. Er zou immers 

in de gesprekken gevoelige informatie kunnen worden aangeroerd. Ook de coaches 

zelf maakten bezwaar tegen observatie van hun ontmoetingen met de ouderen. 

Mede hierom zijn de individuele vraaggesprekken gebruikt om zoveel moge-

lijk informatie over de gezamenlijke activiteiten en uitwisseling tussen oudere en 

coach te achterhalen. Toen bleek dat het ondanks de diverse inspanningen niet zou 

lukken om meer dan twee koppels te observeren, is besloten om de overgebleven 

onderzoekstijd te benutten voor het observeren van trainingen van coördinatoren 

en netwerkcoaches. Uit de meer informele gesprekken én de individuele en groep-

sinterviews kwam namelijk steeds naar voren dat de intakegesprekken met zowel 

de oudere als de netwerkcoach een sleutelrol spelen in het maken van een goede 

match. Er moet een koppel gevormd worden waarin zowel netwerkcoach als oudere 

zich thuis voelt, waarin wederzijds vertrouwen kan worden opgebouwd en waarbin-

nen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met gedeelde karaktereigenschap-

pen en/of interesses van de oudere en de netwerkcoach. Ook dient een intake ter 

oriëntatie voor de oudere (is dit het project waar ik me bij wil aansluiten?) en als 

check voor de coördinator (past deze interventie bij deze hulpvraag en hulpvrager?).

Observaties van de manieren waarop coördinatoren of coaches op een dergelij-

ke intake worden voorbereid, waren niet in het onderzoeksplan opgenomen, Maar 

toen de intake zo belangrijk bleek én er binnen het traject ruimte voor ontstond, is 

alsnog besloten deze wel in de uitvoering op te nemen. Dus zijn er drie trainingen 

bijgewoond om inzicht te krijgen in de rol van de coördinator, hoe deze de eigen rol 

ziet, wat een intakegesprek precies inhoudt en hoe een juiste match tussen oudere 

en netwerkcoach wordt bepaald. 
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De observaties van zowel de koppels als de bijeenkomsten zijn uitgevoerd 

aan de hand van het boek ‘Participant Observation, a guide for fieldworkers’ 

(DeWalt&DeWalt, 2002). Dit is de meest gangbare antropologische benadering van 

participerende observatie. Er wordt op systematische wijze geobserveerd, waarbij, 

zoals DeWalt en DeWalt (2002) voorschrijven, de setting en het proces zo neutraal 

mogelijk worden beschreven. In steekwoorden worden aspecten genoteerd van de 

locatie, interactie tussen de netwerkcoach en de oudere, het gedrag van de coördi-

natoren en coaches alsmede de rol van de geobserveerden en die van de observant 

/ de onderzoeker. Ook deze annotaties zijn geanalyseerd aan de hand van de eerder 

gebruikte codes. In dit derde deel is NeN alleen getoetst aan het risico- en het 

professionaliteitsprincipe. 



* * *  68  Kom je eens langs? 

Bijlage 2
Topiclijst Deel I

What Works Principles: risicoprincipe, behoefteprincipe, responsiviteitsprincipe, 

professionaliteitsprincipe 

Interviews ouderen

1. Globaal uitvragen van het traject (wat zegt wie, waar wordt de nadruk op 

gelegd)

2. De methode bestond uit stappen, kunt u zich nog herinneren welke dit waren 

en wat u ervan vond?

3. Wat is een netwerkcoach? Hoe is zo’n relatie? (zakelijk, informeel, gezellig, 

streng)

4. Waarom begon u met NeN?

5. Waar heeft u behoefte aan in uw leven? Zijn deze behoeften anders dan voor-

dat u met NeN begon?

6. Zou u kunnen omschrijven wat er anders is dan voor u begon met NeN?

7. Vond u de methode duidelijk? 

8. Eenzaamheid

9. Wat was uw doel met NeN?

Interviews netwerkcoaches

1. Globaal uitvragen van het traject (wat zegt wie, waar wordt de nadruk op 

gelegd)

2. De methode bestond uit stappen, kunt u zich nog herinneren welke dit waren 

en wat u ervan vond?

3. Wat is een netwerkcoach? Hoe is zo’n relatie met oudere? (zakelijk, informeel, 

gezellig, streng)

4. Waarom begon u als netwerkcoach?

5. Was het voor u bij aanvang duidelijk wat uw rol zou zijn?

6. Hoe verliep de eerste ontmoeting?

7. Hoeveel vrijheid voelde u in de relatie met de hulpvrager en die met de 

coördinator?

8. Wat was uw doel met NeN?

9. Hoe denkt u dat u de oudere heeft kunnen helpen?
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Bijlage 3
Uitnodiging groepsinterviews

Een gesprek over eenzaamheid

Begin 2015 telde Nederland 3 miljoen 65-plussers en meer dan 1 miljoen hiervan 

voelt zich eenzaam. Niet alleen onder ouderen is eenzaamheid een kwelling, maar 

bij deze doelgroep wordt dit gezien als een lastiger probleem. Men is soms minder 

mobiel, het sociale netwerk valt langzaam weg en voor sommigen ‘hoeft het niet 

meer zo’. Maar wat houdt dit precies in, en wat kunnen we eraan doen?

 

Wat is eenzaamheid? 

Op ….tussen … uur wil ik samen met ouderen op een interactieve manier spreken 

over dit soms lastige onderwerp. Ik nodig ouderen uit om persoonlijke verhalen te 

delen, of in het algemeen mee te denken over wat we kunnen doen tegen een-

zaamheid. De interventie ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ komt aan bod, die door 

organisaties wordt gebruikt om onder andere eenzaamheid te verminderen, maar 

is dit wel de juiste aanpak? Zijn er andere dingen die effectiever zijn? Wat werkt 

volgens ouderen tegen eenzaamheid? 

Naast het feit dat ik deze informatie gebruik voor mijn onderzoek aan de 

Hogeschool van Amsterdam, hoop ik dat ik de ouderen ook iets kan geven. Ik hoop 

dat het gesprek aangaan met elkaar een eerste stap kan zijn om eenzaamheid te 

doorbreken, of om kennis te delen met elkaar voor anderen. Er wordt genoeg on-

derzoek gedaan naar dit onderwerp maar nu vraag ik aan jullie:  

Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid? 

Praat en denkt u met ons mee?
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Bijlage 4
Coderingschema MaxQDA

 Code Systeem 272

  behoefteprincipe 27

  risicoprincipe 10

  zijn/haar sociaal netwerk 35

  effect Nen 18

  behoeften tav Nen 15

  ervaringen - 16

  ervaringen + 9

  rol NWC 42

  groepsverband 15

  fysiek/mobiliteit 34

  gebruik van map/stappen 36

  eenzaamheid 15
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Bijlage 5
10 stappen Netwerkcoach 

Mogelijke vragen/opmerkingen passend bij de 10 stappen 

Stap 1: Kennismaking en perspectief

Aanpak van de coach is het verzoek van de deelnemer en het te doorlopen traject 

bespreken:

• Jij hebt de eerste stappen al gezet en daarom zit ik hier. Samen gaan we  

10 stappen zetten. Bij elke stap krijg je een werkblad.

• We gaan net zo snel als jij kan en wil, want het is jouw leven.

• We proberen je netwerk uit te breiden met zoveel mensen als jij wil/nodig hebt.

• Ik ga je helpen door je te stimuleren en jij gaat het doen.

• Het is de bedoeling dat je dichter bij jezelf komt, meer van jezelf gaat ontdekken: 

wat wil jij, waar hou jij van, wat geeft jou energie, wat vind jij leuk om te doen?

Als mensen ook begeleiding krijgen voor overige problematiek: 

• Wat goed dat je daarmee aan het werk bent, wij gaan samen aan de slag met  

de leuke dingen in je leven / gaan weer leuke dingen ontdekken.

Stap 2: Netwerk in beeld

Aanpak van de coach is om mensen weer in beeld te krijgen, die uit het zicht zijn 

geraakt:

• Wie mag er dichtbij je komen?

• Wie vind je leuk om even te bellen?

• Met wie maak je wel eens een babbeltje? 

• Wie ken je en heb je er af en toe contact mee?

• Met wie had je vroeger contact? Zou je het leuk vinden dat ze weer in beeld 

komen op je netwerkkaart? Wat is daar voor nodig? (Oom, tante, neef, nicht, 

schoolvriend(in), buurvrouw, buurmeisje/jongen, collega etc.).

Stap 3: De waarde van het netwerk

Aanpak van de coach is om de betekenis van de mensen en de hiaten op de kaart  

te traceren en te bespreken:

• Zie vragen op werkblad 3!

• Welke nieuwe ontdekking doe je, als je naar de mensen op je kaart kijkt?

• Je netwerkkaart is niet statisch, maar in beweging. Als we bezig zijn met de  

volgende stappen, kun je nog steeds mensen toevoegen op de kaart!
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Stap 4: Het sociale verkeersplein

Aanpak van de coach is om de sociale omgeving van en voor de deelnemer in beeld 

te krijgen en nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken:

• Welke mogelijkheden liggen er voor jou, waar je nu nog geen gebruik van maakt?

• Zie je nog meer mogelijkheden, die niet op de kaart staan?

• Welke mogelijkheden zie jij, die bij jou passen en waar je nu al contacten zou 

kunnen leggen?

• Wat heb je nodig om alvast contacten te leggen?

• Wat houdt je tegen? Waar ben je bang voor?

Stap 5: Rondje positief

Aanpak van de coach is bevestigen van de kwaliteiten die de ander in zichzelf 

ziet en bewustwording genereren van wat deze kwaliteiten voor anderen kunnen 

betekenen: 

• Wat heb je veel in huis! Wat ben jij een leuk mens!

• Je hebt het in huis, wat zou het jammer zijn als je het niet kunt gebruiken.

• Wat kunnen jouw kwaliteiten betekenen voor een ander?

• Wat kan jij geven aan een ander?

• Het kost je niets, je hoeft er niets voor te doen, want je hebt het al in huis.

Stap 6: Team-up! Meedenkers zoeken en inschakelen

Aanpak van de coach is de deelnemer stimuleren om zijn/haar behoefte aan uitbrei-

ding van sociale contacten te gaan delen met anderen:

• Met wie zou je dit kunnen bespreken?

• Stel de vraag eens aan je vriend/vriendin/zus/broer etc.: Hoe zou jij dit doen?

• Stel de vraag eens op de volgende manier: Zou je mij willen helpen met ideeën 

over…..

• Je kunt dit afzonderlijk aan mensen vragen, of in een groep; net wat jij leuk vindt.

Stap 7: Kiezen voor een top 3

Aanpak van de coach is benadrukken en inzichtelijk maken hoe ver de deelnemer  

al gekomen is. Het is mogelijk om stap 7 en 8 samen te doen, als de deelnemer al 

zover is:

• Zie je hoever je al gekomen bent?

• Hoe voel je je over wat je al bereikt hebt?

• Met welke ideeën zou je nog iets meer willen doen?
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Stap 8: Een persoonlijk actieplan

Aanpak van de coach is het in kaart brengen van de acties door de deelnemer. Het 

is mogelijk om stap 7 en 8 samen te doen, als de deelnemer al zover is. Benoem ook 

het naderend afscheid:

• Zie de vragen op het werkblad.

Stap 9: Een plan uitvoeren

Aanpak van de coach is een laatste stimulans geven om daadwerkelijk aan de slag te 

gaan en te blijven. Uitbreiding van de sociale contacten blijft een dynamisch proces. 

Het is mogelijk om stap 9 en 10 samen te doen:

• Wat zijn de dingen die je in het hele traject hebt geleerd?

• Welke dingen hebben je geholpen in het leggen van contacten?

• Zijn er ook lastige dingen geweest? Welke?

Stap 10: Leren van ervaringen

Aanpak van de coach is het succes van de deelnemer benoemen. Evalueren door in 

kaart te brengen welke acties daadwerkelijk ondernomen zijn door de deelnemer 

met blijvend resultaat. Het is mogelijk om stap 9 en 10 samen te doen. Afscheid 

nemen:

• Laten we alles eens opsommen wat je met succes ondernomen hebt.

• Wat betekenen deze nieuwe/hernieuwde contacten voor jou? Hoe is je dagelijks 

leven erdoor veranderd?

• Je mag trots op jezelf zijn.

• Je mag de vlag uitsteken voor jezelf, want je hebt het hele traject doorlopen met 

prachtig resultaat.

• Ik heb het erg leuk gevonden om jou te begeleiden.
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Bijlage 6 
Werkblad methodiek Mezzo 

What Works voor ouderen tijdens netwerkversterkende interventie:  

‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’

Het lectoraat Community Care (Hogeschool van Amsterdam) deed onderzoek naar 

het verminderen van eenzaamheid bij ouderen door het gebruik van ‘Natuurlijk een 

Netwerkcoach!’ (’15-‘17). 

Kan ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ zodanig worden aangepast dat ze aansluit bij 

de behoeften van ouderen en effectief eenzaamheid bij ouderen bestrijden? 

Uitkomsten onderzoek

Ja, mits de oudere zichzelf aanmeldt en er een goede ‘match’ is.  

De aanpak van de netwerkcoach & behoeften van ouderen: 

Aanpak netwerkcoach

- Volgt de stappen globaal 

- Praat & luistert 

- Netwerkcoach coacht, en is geduldig 

- Zoekt naar indirecte aanpak eenzaamheid 

 - Schetst een helder kader

Behoeften ouderen 

- Een groepsonderdeel (lotgenotencontact) 

- Een laagdrempelige aanpak 

- Een meelevende en betrouwbare coach 

- Coach maakt eenzaamheid bespreekbaar
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Om deze aanpak en behoeften vorm te geven zodat ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ 

beter aansluit bij ouderen, hebben we een hulpmiddel voor coördinator (intake) en 

netwerkcoach (traject) ontwikkeld naar aanleiding van de What Works Principles.

“Ik denk als je eenzaam bent dat je ’s ochtends uit bed komt en denkt: oh 

nee, weer een dag. Ik vind het allerergste dat je geen goedemorgen of 

welterusten kunt zeggen. Ik hoef niet altijd bezoek, maar je kunt nooit 

overleggen. Die dingen mis ik. Dat je weggaat en je thuiskomt en dat je niet 

kunt vertellen waar je geweest bent.”

What Works Principes

Ja, mits de oudere zichzelf aanmeldt en er een goede ‘match’ is.  

De aanpak van de netwerkcoach & behoeften van ouderen: 

- Risicoprincipe: wat is de hulpvraag? Wat is het probleem? 

- Behoefteprincipe: waar heeft de persoon behoefte aan?  

- Responsiviteitsprincipe: past de methode bij de leerstijl van de persoon?  

- Professionaliteitsprincipe: wat is jouw rol als netwerkcoach?

Om de hulpvraag (van een oudere) goed en blijvend te laten aansluiten bij 

‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ kan deze checklist worden gebruikt
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zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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Het thema Eenzaamheid onder ouderen vraagt al decennialang de aandacht 

van beleid en hulpverlening. Zo lang duurt ook al de zoektocht naar 

interventies die ouderen helpen zich minder eenzaam te voelen. Een van die 

interventies zou ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ (NeN) kunnen zijn. 

Aanvankelijk is deze aanpak ontwikkeld om mantelzorgers te helpen hun 

netwerk te vergroten of versterken. Uit eerder onderzoek naar het bereik van 

‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ kwam naar voren dat ook ouderen behoefte 

hebben aan dergelijke hulp, om daarmee hun eenzaamheid te verminderen. 

Zou de systematiek van ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ ook voor deze groep 

inzetbaar zijn, zo vroeg interventie-eigenaar Mezzo zich af. En zo ja, wat zou 

dan de beste aanpak zijn? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de interventie maar ten dele tegemoetkomt aan de 

behoeften van de ouderen. Deels blijken zij andere ondersteuning en 

vaardigheden nodig te hebben dan waar de NeN-coaches zich op richten. Uit 

het onderzoek blijkt daarnaast dat het groepsaanbod een welkome aanvulling 

is op de individuele aanpak. 

Mezzo zal de uitkomsten van het onderzoek en de daarop gebaseerde 

aanbevelingen benutten in de verdere ontwikkeling van haar aanbod.

Het onderzoek naar ‘Natuurlijk een Netwerkcoach!’ is uitgevoerd door de 

Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Movisie in het kader van het 

onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dat 

programma gesteld worden zijn: wat is de effectiviteit van in de sociale sector 

toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste 

om te weten te komen wat wel of niet werkt? Deze studie heeft als 

onderzoeksmethode enkele observaties en de What works Principles gebruikt. 

Deel 30 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut Movisie
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