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1 Aanleiding, doelen en aanpak studie 

 

Aanleiding 

Ruimte voor Contact is een stimuleringsregeling die in 2006 op initiatief van de toenmalige minister 

Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) is ingesteld. De Regeling is bedoeld om op lokaal niveau 

activiteiten te stimuleren waarin autochtonen en allochtonen elkaar ontmoeten. Het doel is dat 

hierdoor duurzame contacten ontstaan, zodat mensen elkaar ook in nieuwe situaties weten te vinden. 

De Regeling loopt van 2006 t/m 2009. Organisaties die een lokaal project willen opzetten dat binnen 

de doelstelling van Ruimte voor Contact valt, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Ter 

ondersteuning van de gehonoreerde projecten, is er een landelijk loket ingesteld ter ondersteuning 

van de subsidie-ontvangers. De partners van het landelijk loket zijn MOVISIE, FORUM, Sardes en 

Oberon, waarbij laatstgenoemde verantwoordelijk is voor monitoring en evaluatie.  

 

Oberon heeft in juni 2007 de eerste voortgangsmonitor uitgebracht1. Hierin staat beschreven hoe de 

projecten die voor 1 maart 2007 subsidie hebben gekregen in het kader van Ruimte voor Contact, zijn 

opgezet en welke vorderingen zij maken. In deze voortgangsmonitor hebben wij de volgende 

constatering gedaan: 

 

‘Er zijn veel projecten waarbij voor de werving gebruik gemaakt wordt van het eigen netwerk. Tevens 

worden beoogde doelgroepen vaak ingezet bij de uitvoering van activiteiten. Het positieve hieraan is 

dat er een goede ingang is naar de doelgroep voor de activiteiten. De keerzijde is een mogelijke 

uitsluiting van ‘onzichtbare’ leden van de doelgroep omdat deze buiten de reguliere netwerken vallen. 

Een mogelijk gevaar is dat door de projecten bestaande contacten versterkt worden, terwijl ze beogen 

om juist nieuwe contacten te realiseren. De vraag is of projecten die weinig contacten hebben met de 

doelgroep erin slagen deze te bereiken.’ 

 

Deze constatering dat leden van beoogde doelgroepen wellicht niet of onvoldoende worden bereikt, is 

de basis geweest voor onze eerste kwalitatieve verdiepende studie.  Deze studie richt zich op één 

specifieke groep moeilijk bereikbaren, namelijk sociaal geïsoleerden. We hebben ons dus 

geconcentreerd op de ‘onzichtbare’ leden van de doelgroep die sociaal niet of nauwelijks geactiveerd 

zijn. Dit is voor projecten doorgaans de moeilijkst bereikbare doelgroep. Het is tevens een doelgroep 

waarvoor Ruimte voor Contact-projecten een grote meerwaarde kunnen hebben omdat Ruimte voor 

Contact projecten allochtonen en autochtonen met elkaar in contact brengt met het oog op duurzame 

interetnische contacten. Juist voor deze doelgroep zijn duurzame contacten van essentieel belang om 

hun sociale situatie te verbeteren.   

 

Doelen studie  

Deze kwalitatieve studie is bedoeld om vanuit Ruimte voor Contact-projecten informatie in te winnen 

die bruikbaar is voor nieuwe projecten en eveneens nuttig is voor andere professionals in het brede 

welzijnsgebied. Vanuit de kwantitatieve monitor is in overleg met de opdrachtgever een specifiek 

thema gekozen, voor deze studie is dat het bereiken van sociaal geïsoleerden. Zoals in de aanleiding 

is beschreven is voor deze doelgroep gekozen omdat Ruimte voor Contact-projecten kunnen 

bijdragen aan een sterker sociaal netwerk. We kiezen ervoor om theorie (wetenschappelijke studies) 

te koppelen aan de praktijk, zodat we de ingewonnen informatie uit de projecten kunnen toetsen en 

interpreteren. Zo komen we tot adviezen die verder gaan dan de tips die de projecten ons hebben 

                                                      
1
 Ruimte voor Contact, de beginperiode, Oberon, juni 2007 



Oberon – Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten 5 

 

aangereikt, omdat we deze in een breder theoretisch kader hebben geplaatst. We hebben de 

volgende doelen voor ogen met deze studie. 

 

1. Het bieden van inzicht in hoeverre Ruimte voor Contact projecten sociaal geïsoleerden weten te 

bereiken; 

2. Vanuit wetenschappelijke studies inzicht bieden in de omvang, oorzaken & gevolgen, de relatie 

met etniciteit en mogelijke interventies met betrekking tot sociaal isolement; 

3. De praktijkervaringen van enkele Ruimte voor Contact-projecten spiegelen aan de 

wetenschappelijke bevindingen, zodat verschillen en aanvullingen boven tafel kunnen komen; 

4. Het genereren van tips en ideeën vanuit de praktijkervaringen voor projecten die in de toekomst 

sociaal geïsoleerden willen bereiken en sociaal activeren, waarbij tevens tips worden gegeven 

rondom het interetnische aspect.  

 

Voor wie is deze studie bedoeld 

Zoals in onze doelen is beschreven, willen wij met deze studie bruikbare informatie genereren voor 

professionals in het welzijnsveld die in de toekomst moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals sociaal 

geïsoleerden, willen activeren. We hebben gezien de aard van de regeling Ruimte voor Contact hierbij 

ook het interetnische aspect nadrukkelijk meegenomen. De informatie kan dus zeker gebruikt worden 

door toekomstige aanvragers voor Ruimte voor Contact. 

 

Aanpak 

Uit de eerste tranche kwamen vijf Ruimte voor Contact-projecten naar voren die zich richten op de  

doelgroep sociaal geïsoleerden. Interessant is om te achterhalen waarom men voor deze doelgroep 

gekozen heeft en wat hun ervaringen zijn als het gaat om werving en sociale activering van deze 

doelgroep. Voorafgaand aan het bezoek aan deze projecten, hebben we een theoretische studie 

gedaan naar het fenomeen sociaal isolement. Hierin is meegenomen welke relatie bestaat tussen 

etniciteit en sociaal isolement en welke interventies wetenschappers wenselijk achten om deze 

doelgroep te activeren. Op deze manier kunnen we theorie en praktijk met elkaar vergelijken om 

uiteindelijk handvatten te bieden voor projecten die zich in de toekomst eveneens willen richten op 

deze doelgroep.  

 

Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk staan de bevindingen van onze theoretische studie, waarbij we ons vooral 

hebben geconcentreerd of definitie van, omvang van en interventies rondom sociaal geïsoleerden. In 

het derde hoofdstuk doen we verslag van de vijf projecten die subsidie ontvangen in het kader van 

Ruimte voor Contact en die zich specifiek richten op de doelgroep sociaal geïsoleerden. In het laatste 

hoofdstuk trekken wij conclusies en geven tenslotte samenvattend alle tips en handreikingen voor 

professionals die in het vervolg soortgelijke projecten willen opzetten.  
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2 Theoretisch kader sociaal isolement 

 

In dit hoofdstuk gaan wij in op: 

� de omvang van sociaal isolement in Nederland; 

� oorzaak en gevolgen van sociaal isolement; 

� de relatie tussen sociaal isolement en etniciteit;   

� interventies bij doelgroepen in sociaal isolement. 

 

 Omvang sociaal geïsoleerden 
 

In Nederland leeft ongeveer zes procent van de bevolking van 18 jaar en ouder in een sociaal 

isolement. Nederland kende op 1 januari 2007 in totaal 12,4 miljoen personen van 20 jaar en ouder. 

6% hiervan komt neer op circa 750.000 personen die te maken hebben met een leefsituatie in sociaal 

isolement. Het gaat hierbij om mensen die weinig of geen betekenisvolle contacten hebben en zich 

daar eenzaam en ongelukkig bij voelen. Dit is één van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek 

naar sociaal isolement van dr. Hortulanus, Machielse en Meeuwesen (zie onderstaand kader: 

Belangrijkste bevindingen studie Hortulanus et al).  

 

Belangrijkste bevindingen studie Hortulanus et al 

Tot voor kort was weinig bekend over sociaal isolement. Hortulanus et al wilden hier verandering in 

brengen en hebben daartoe enkele jaren geleden 2500 respondenten één of meerdere malen 

geïnterviewd. Zij onderscheiden vier typologieën: sociaal weerbaren, contactarmen, eenzamen en 

sociaal geïsoleerden. Uit hun onderzoeksresultaten bleek dat zes procent van de Nederlandse 

bevolking in een sociaal isolement leeft. Bijna tweederde van de bevolking is sociaal weerbaar: zij 

hebben veel persoonlijke sociale contacten en voelen zich daar ook goed bij. De overige 30% bestaat 

uit twee groepen: een groep die een klein netwerk heeft, maar daar op zichzelf tevreden over is en 

geen eenzaamheidsgevoelens kent; de contactarmen. Deze groep loopt een zeker risico om sociaal 

geïsoleerd te raken als er iets met dat kleine netwerk gebeurt. De andere groep bestaat uit mensen 

die weliswaar een groot netwerk hebben, maar zich daar toch eenzaam bij voelen omdat de contacten 

niet aan hun wensen voldoen. Deze groep valt onder de typologie ‘eenzamen’. Contactarmen en 

eenzamen hebben een verhoogd risico op sociaal isolement (Hortulanus et al., 2003). 

 

Machielse geeft in haar studie naar de leefsituatie van sociaal geïsoleerden ‘Niets doen, niemand 

kennen’ (2003) een verdere omschrijving van sociaal geïsoleerden. Sociaal geïsoleerde mensen 

onderhouden in hun persoonlijke leven geen betekenisvolle contacten met familie, vrienden of 

kennissen en hebben niemand die hen kan steunen bij problemen of tegenslagen in het leven. Door 

het ontbreken van persoonlijke relaties in de naaste omgeving zijn zij minder zelfredzaam dan mensen 

die deel uitmaken van een goed functionerend netwerk. Bovendien nemen mensen die in een sociaal 

isolement leven nauwelijks deel aan de samenleving en keren zich daar in hun opvattingen en 

gedragingen meer van af.   

 

 Oorzaak en gevolg 
 

De individualisering en het verdwijnen van traditionele sociale structuren hebben onze samenleving 

grondig veranderd. Voortdurend passen we ons aan bij een veelvoud van sociale verbanden, inclusief  

verwachtingen en rolpatronen. Mensen hebben de vrijheid te kiezen voor een manier van leven en 

bijbehorende sociale groepen die het meest aanspreken. Tegelijkertijd verdwalen sommigen in het 

doolhof van mogelijkheden. Het verdwijnen van vaste patronen geeft mogelijkheden voor emancipatie 
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en ontplooiing, maar brengt ook grote onzekerheden met zich mee die kunnen bijdragen aan het 

ontstaan van sociaal isolement.  

 

Sociaal isolement komt onder alle lagen van de bevolking voor. Het blijkt een relatief zelfstandig 

verschijnsel te zijn dat niet simpelweg te herleiden is tot één of enkele verklarende factoren. Geen 

enkele factor leidt per definitie tot sociaal isolement, de samenhang tussen verschillende factoren is 

niet eenduidig en een vastomlijnd risicoprofiel is er niet. Veel verschillende factoren kunnen een rol 

spelen bij het ontstaan van sociaal isolement. Deze factoren kunnen volgens onderzoekers persoonlijk 

of maatschappelijk van aard zijn.  

1. Persoonlijke factoren zijn bijvoorbeeld depressieve gevoelens, iemands gezondheidssituatie of 

ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding of het overlijden van een partner. Dat 

geldt ook voor het steuntje in de rug dat iemand wel of juist niet krijgt uit het informele netwerk. 

2. Maatschappelijke factoren zijn het ontbreken van maatschappelijke participatie door werk of het 

participeren in bijvoorbeeld een vereniging en een heterogene sociale woonomgeving met een 

diversiteit aan bevolkingsgroepen, woonwensen en opvattingen. Ook het wonen in de stad is een 

factor die meespeelt bij het ontstaan van een leefsituatie in sociaal isolement. 

 

Persoonlijke risicofactoren zijn vaak meer van invloed dan maatschappelijke factoren. Vooral 

persoonskenmerken en sociale competenties, zoals zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en 

de wijze waarop mensen omgaan met moeilijke situaties, zijn van belang. Sociaal isolement komt 

eerder voor wanneer meerdere factoren tegelijk spelen. Maar zelfs als zich een opeenstapeling van 

risicofactoren voordoet in iemands leven, is het mogelijk dat een persoon over persoonlijke buffers of 

competenties beschikt, waardoor deze zich goed weet te redden. (Hortulanus et al., 2003; Spectrum 

Signalement 2004).   

 

Sociaal isolement hangt, mede door het belang van persoonlijke factoren, nauw samen met enkele 

achtergrondvariabelen als leeftijd, inkomen en leefsituatie, terwijl dit in veel mindere mate geldt voor 

etniciteit, geslacht en burgerlijke staat. Kwetsbare groepen zoals ouderen, gescheiden personen, 

weduwen, werklozen, lopen meer risico naar een sociaal isolement af te glijden. Factoren als lage 

opleiding, geen arbeidsparticipatie, ongehuwd, hoge mate van uitsluiting, laag maatschappelijk 

welzijn, negatieve levensgebeurtenissen, weinig taalbeheersing, klein familiaal netwerk, ruimtelijk 

isolement en lage waardering van de buurt zorgen wanneer zij in combinatie voorkomen, voor een 

verhoogd risico op sociaal isolement menen wetenschappers (Hortulanus et al., 2003; Spectrum 

Signalement 2004). 

 

 Relatie tussen sociaal isolement en etniciteit 
 

Bestaand onderzoek toont geen oorzakelijk verband aan tussen etniciteit en sociaal isolement. Wel 

heeft een substantieel deel van de doelgroep allochtonen te maken met factoren die van invloed zijn 

op het ontstaan van sociaal isolement, waardoor zij meer risico lopen dan autochtonen om in een 

sociaal isolement te raken. Uit onderzoek van Hortulanus et al (2003) blijkt dat groepen van 

verschillende etnische afkomst hoger scoren op sociaal isolement dan de groep autochtone 

respondenten. Onder andere taalproblemen kunnen een barrière vormen voor deelname aan het 

Nederlandse maatschappelijke leven. Verder leven vooral niet-westerse allochtonen in twee werelden, 

waardoor zij vaker te maken hebben met identiteitsproblemen en moeilijk betekenisvolle sociale 

contacten kunnen leggen. De doorgaans lage sociaal-economische positie en woonsituatie in 

heterogene stadsbuurten vergroten eveneens de kans op sociaal isolement. Kortom: er is geen 

rechtstreekse verband tussen etniciteit en sociaal isolement (Turken zijn dus niet meer geïsoleerd 

omdat ze van Turkse afkomst zijn), maar door andere factoren zoals opleiding en taalbeheersing blijkt 

dat onder allochtonen sociaal isolement vaker voorkomt dan bij autochtonen. 
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Specifieke doelgroepen 

Allochtone vrouwen zijn vanwege de vaak beperkte taalbeheersing en de relatief lage 

maatschappelijke participatie een extra kwetsbare risicogroep. Daarnaast hebben ouderen een veel 

grotere kans op sociaal isolement dan jongeren, omdat hun wereld door het wegvallen van een 

betaalde baan en van leeftijdsgenoten steeds kleiner kan worden. Dit wordt verder toegelicht in 

onderstaand kader. De steeds groter wordende groep oudere allochtonen in Nederland zijn derhalve 

ook extra kwetsbaar voor sociaal isolement. (Hortulanus et al., 2003; De staat van de stad Amsterdam 

III; Spectrum Signalement 2004). 

 

Uitgelicht: Ouderen en sociaal isolement 

Hoewel sociaal isolement in alle leeftijdscategorieën voorkomt, is de kans om geïsoleerd te raken 

groter naarmate mensen ouder zijn. Van de 65-plussers is 12% sociaal geïsoleerd, terwijl ze ook 

vaker tot de risicogroepen voor sociaal isolement behoren (Hortulanus et al., 2003).  

 

Oorzaken van sociaal isolement bij ouderen 

Bij oudere mensen neemt de omvang van het persoonlijke netwerk geleidelijk af, omdat familieleden 

en vrienden wegvallen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat ouderen per definitie eenzaam zijn. Als 

de inhoud van de resterende contacten voldoet aan hun wensen en behoeften is er geen probleem. 

Isolement ontstaat vaak na ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van de partner of door 

gezondheidsproblemen. Wanneer mensen ziektes krijgen, brokkelt hun netwerk meestal af (Tijhuis, 

1994). Als een ziekte fysieke beperkingen met zich meebrengt, is het bovendien in praktisch opzicht 

moeilijker om deel te nemen aan het sociale leven. Ook bij psychische problemen of (beginnende) 

dementie is het lastiger om sociale contacten te onderhouden. Ingrijpende levensgebeurtenissen 

hoeven niet altijd tot sociaal isolement te leiden. De meeste ouderen zijn in staat om na verloop van 

tijd de draad van hun leven weer op te pakken en nieuwe contacten op te bouwen of overgebleven 

relaties te intensiveren. Voor anderen vormen dergelijke gebeurtenissen een markeringspunt in 

negatieve zin. Een gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en probleemoplossende 

vermogens speelt hierbij een rol. Als ouderen niet in staat zijn om zelf nieuwe relaties op te bouwen, 

blijven ze uiteindelijk alleen achter. 

  

De leefsituatie van sociaal geïsoleerde ouderen 

Ouderen die in een isolement leven, komen nauwelijks op plaatsen waar ze nieuwe contacten kunnen 

leggen. Ze trekken zich steeds verder uit de samenleving terug en de drempel om aansluiting te 

zoeken ligt steeds hoger. De meeste sociaal geïsoleerden wonen alleen en onderhouden met 

niemand een hechte band. Ze zijn altijd alleen geweest, ze zijn gescheiden of hun partner is 

overleden. Een klein deel van de ouderen woont samen met een partner of met een ander volwassen 

gezinslid. Het vanzelfsprekende netwerk wat is opgebouwd, is door allerlei omstandigheden of 

gebeurtenissen afgebrokkeld en er zijn geen nieuwe relaties voor in de plaats gekomen. Veel oudere 

sociaal geïsoleerden hebben geen contact meer met hun kinderen. Soms weten ze niet eens waar ze 

wonen. Sociaal geïsoleerden doen vrijwel alles in hun eentje; alleen degenen met een partner hebben 

wat gezelschap. De anderen hebben niemand op wie ze een beroep kunnen doen voor praktische 

hulp of emotionele ondersteuning. Soms gaan er weken voorbij zonder dat ze met iemand praten. 

De meeste ouderen hebben een huiselijke leefstijl, dat wil zeggen dat ze weinig buiten de deur doen 

en niet deelnemen aan het maatschappelijke of sociale leven. Ze doen niet mee in het 

verenigingsleven en zijn geen lid van organisaties. Hoewel de activiteiten hen soms wel aanspreken, 

houden ze niet van het sociale aspect. Bovendien is de drempel om deel te nemen vaak te hoog. 

Thuis kunnen ze zich maar met moeite vermaken en vaak weten ze niet goed hoe ze de dagen door 

moeten komen. Gevoelens van verveling en desoriëntatie zijn hiervan het gevolg. 
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Contacten met autochtonen 

Uit de SCP studie ‘Emancipatie in Estafette’ blijkt dat er geen verschil is tussen allochtone mannen en 

vrouwen als het gaat om contacten met autochtone vrienden en buren. Wel komt naar voren dat 

Turken en Marokkanen veel minder mengen met autochtonen dan Surinamers, Antilianen en 

Molukkers. Indien gekeken wordt naar leeftijd, blijkt dat ouderen allochtonen minder contacten hebben 

met autochtonen dan jongere allochtonen. Deze studie geeft dus een indicatie dat allochtone vrouwen 

net zo veel mengen met autochtonen als allochtonen mannen, en dat vooral ouderen minder mengen 

en dus eerder kans maken op sociaal isolement.  

 

Omvang sociaal isolement onder allochtonen 

Op basis van de studie van het Sociaal Cultureel Planbureau, ‘Sociale Uitsluiting in Nederland’ (2004), 

blijkt dat niet- westerse allochtonen twee keer slechter scoren dan de gemiddelde Nederlandse 

bevolking op de dimensie informele sociale participatie. Deze groep ervaart een tekort aan sociale 

contacten, komt weinig buiten de deur en heeft maximaal één persoon om persoonlijke kwesties mee 

te bespreken. Er zijn in totaal 1,1 miljoen niet- westerse allochtonen van 20 jaar en ouder. Het sociaal 

isolement onder niet- westerse allochtonen schatten wij op circa 12% van de allochtone niet- westerse 

bevolking, namelijk twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 6%. Dit komt neer op 

ongeveer 132.000 personen.  

 Interventies bij doelgroepen in sociaal isolement 
 

Sociaal geïsoleerden zijn meestal lastig te vinden en te bereiken. Dat is één van de redenen waarom 

gemeenten en instellingen er moeite mee hebben om de aanpak van sociaal isolement concreet vorm 

te geven. Van een gerichte beleidsvisie op de betekenis van goed functionerende persoonlijke sociale 

netwerken en de schadelijkheid van sociaal isolement lijkt nog geen sprake. Ook professionals in het 

welzijnswerk staan door de vestiging in specifieke accommodaties en de tendens tot 

coördinatiewerkzaamheden steeds minder middenin het alledaagse sociale leven en komen daardoor 

niet zonder meer in aanraking met de problematiek van sociaal isolement. Hiervan is vaak pas sprake 

als mensen overlast veroorzaken of zichzelf ernstig verwaarlozen. Op dat moment wordt sociaal 

isolement zichtbaar en bestaat er een noodzaak voor interventie door gemeentelijke instellingen.  

 

Volgens Hortulanus, Machielse en Meeuwesen (2003) dient een nieuwe beleidsvisie opgebouwd te 

worden uit de onderdelen algemene preventie, risicosignalering en probleemreductie. In de 

beleidsuitvoering moet een scala aan instanties en individuen een bijdrage leveren. Rondom 

algemene preventie dient een nieuwe norm voor sociaal welzijn te worden geformuleerd, die aangeeft 

welke factoren deel uitmaken van het sociale welzijn en een ondergrens aangeeft waarbij sprake is 

van sociaal isolement. Bij risicosignalering wordt aangegeven hoe een verhoogde kans op sociaal 

isolement kan worden gesignaleerd en hoe hierop gereageerd kan worden. Tenslotte dient 

probleemreductie invulling te krijgen door problemen rond sociale contacten en sociale steun 

aanleiding te laten zijn voor gerichte aandacht en hulp. 

 

Hortulanus et al (2003) pleiten dus voor een actieve bijdrage van tal van instanties om sociaal 

geïsoleerden te ondersteunen. Ze hebben hierbij de volgende concrete voorstellen. Interventies in het 

kader van sociaal isolement zullen voornamelijk de vorm hebben van sociale activering. Verder wordt 

aangehaakt bij bestaande interventies, bijvoorbeeld rond arbeidsbemiddeling, bepaalde vormen van 

inkomensondersteuning of maatschappelijke opvang. Dergelijke interventies hebben echter alleen zin 

als het sociaal isolement verbonden is met, of het gevolg is van een gebrek aan werk of inkomen, 

thuisloosheid of verslaving. Het ligt volgens hen meer voor de hand de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en sociale vaardigheden als uitgangspunt te nemen, omdat die van belang zijn voor het 

ontstaan van sociaal isolement. Ook kan aansluiting worden gezocht bij een brede 

gezondheidsdefinitie, waarin behalve voor lichamelijke en psychische gezondheid ook aandacht 
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bestaat voor wat ‘sociale gezondheid’ wordt genoemd. Dat spreekt voor zich als juist lichamelijke of 

psychische problemen de oorzaak van sociaal isolement vormen. Binnen deze benadering zijn het 

gezin en de school als voedingsbodem voor sociale competenties van belang. Maar ook wanneer niet 

direct sprake is van lichamelijke of psychische problemen zou de cliënt sociaal isolement als een 

probleem moeten gaan zien waarmee ze bij gezondheidsprofessionals terecht kan.  

 

De hiervoor genoemde typen interventies zijn ook aan elkaar te verbinden, in die zin dat werken aan 

persoonlijke competenties het kernpunt is. Afhankelijk van de individuele situatie wordt arbeid, 

onderwijs, inkomen of opvang dan het meest logische aangrijpingspunt. Een concrete aanpak kan dan 

plaatsvinden in de vorm van bijvoorbeeld therapeutisch werken, jobcoaching en 

communicatiecursussen. Ondersteunend zijn interventies als het organiseren van informele steun of 

het stimuleren van ontmoetingen zinvol (Hortulanus et al., 2003). Terugkijkend naar de twee factoren 

die een rol spelen bij sociaal isolement, zien we dus dat de onderzoekers vooral de persoonlijke 

factoren aangrijpen om een verandering te bewerkstellingen, waar mogelijk in combinatie met 

elementen rond maatschappelijke factoren (werkloosheid, verslaving, laag inkomen). In onze ogen is 

sprake van een aanbodgerichte aanpak (communicatiecursus wordt aangeboden), waarbij wel 

duidelijk oog is voor de individuele vraag/behoefte van de betreffende persoon.  

 

In een recent RMO-advies (Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling, 2006), wordt een heel andere 

benadering voorgesteld. Bij activering van groepen die buitengesloten dreigen te raken, doet de RMO 

een beroep op sociaal geïsoleerden om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven, maar 

ook voor hun nabije omgeving en de samenleving. Niet alleen de betrokkene zelf, maar ook zijn 

eventuele gezin en omgeving zijn hierbij gebaat. Een individuele aanpak van sociaal isolement is 

noodzakelijk; bij interventies moeten de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen zelf het 

uitgangspunt vormen. De factoren tijd en geld vormen bij de uitvoering vaak een belemmering. (RMO, 

advies 3 Werkeloos toezien, 1997). De kern van deze aanpak is de eigen verantwoordelijkheid van de 

sociaal geïsoleerde. Verder pleit de RMO voor een sterk individuele aanpak op basis van de vraag 

van de betreffende persoon. Hierop dienen professionals in te springen, oftewel een vraaggerichte 

aanpak. Machielse pleit voor een andere invalshoek. Zij geeft aan dat in de directe woonomgeving 

letterlijk meer inhoud gegeven moet worden aan de betekenis van bewoners als elkaars naasten. 

Medebewoners zullen het iets vanzelfsprekender moeten gaan vinden om, al dan niet samen met 

vrijwilligers, buurtwerkers en sociale vertrouwenspersonen, meer oog te hebben voor hun eenzame 

naasten. Hier wordt dus vooral een appèl gedaan op de directe omgeving van sociaal geïsoleerden 

om een steentje bij te dragen aan de verbetering van hun situatie.  

 

Interventies bij allochtonen 

De problematiek op het gebied van sociaal isolement bij allochtonen is moeilijk zichtbaar. Allochtonen 

zijn een risicogroep die door gemeenten af en toe benoemd wordt, maar waar zeker buiten de grotere 

gemeenten weinig aanbod voor lijkt te zijn dat gericht is op sociaal isolement. Bij interventies gericht 

op de doelgroep allochtonen is het volgens Evenblij belangrijk mensen te betrekken bij de directe 

leefomgeving en daarbij te richten op de erkenning van de identiteit en de eigenwaarde van de 

doelgroep. Dit sluit aan bij het appèl van Machielse. Op deze manier wordt het gevoel van 

betrokkenheid en sociale binding gestimuleerd. Deelname aan activiteiten en programma’s op 

vrijwillige basis is erg belangrijk, omdat dwang vaak een tegengesteld effect heeft (Evenblij, 2007). In 

onze ogen een interventie die zich met name richt op maatschappelijke factoren. 

 

Interventies bij ouderen 

Ook de problematiek van ouderen (al dan niet allochtoon) rond sociaal isolement is relatief 

onzichtbaar en daardoor moeilijk op te lossen. Ouderen die al lange tijd buiten het geregelde 

maatschappelijke leven staan, hebben weinig mogelijkheden om hun situatie te veranderen. Toch zijn 

er volgens Hortulanus et al mogelijkheden om deze ouderen opnieuw bij de samenleving te betrekken. 
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Interventies moeten erop gericht zijn deze mogelijkheden te vergroten. Ze moeten een strategie en 

middelen bieden waarmee de ouderen zichzelf kunnen helpen. Zo kan een tijdelijk mentorschap hen 

voldoende zelfvertrouwen geven om na verloop van tijd weer zelf contacten gaan leggen. Dit 

uitgangspunt voorkomt bovendien dat de verhouding tussen de hulpverlener en de sociaal 

geïsoleerde uitmondt in een ongewenste afhankelijkheidsrelatie. Het resulteert in een relatie waarbij 

de persoon die geïsoleerd is het gevoel heeft dat de ander hem kan helpen zijn of haar eigen weg in 

de samenleving opnieuw te vinden en op die manier een beetje gelukkiger te worden (Hortulanus et 

al.; 2003). Wederom zien wij hier een interventie met een aanbodgerichte aanpak, waarbij met name 

de persoonlijke factoren verbeterd worden.   

 

Praktijkvoorbeelden interventies  

Onderzoekers en experts pleiten dus voor diverse vormen van interventies (aanbodgericht versus 

vraaggericht, gericht op persoonlijke factoren versus gericht op maatschappelijke factoren en eigen 

verantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid van naasten). Hoewel er dus geen eenduidige 

beleidsvisie is ontwikkeld op de preventie en de aanpak van sociaal isolement, bestaan er talloze 

initiatieven die zich op wijkniveau richten op sociaal geïsoleerden. De meeste projecten bedienen een 

enkele doelgroep. Initiatieven gericht op de doelgroep ouderen komen het meest voor, andere 

initiatieven hebben aanbod voor allochtonen of weduwen en weduwnaars. De ontwikkelde initiatieven 

vertonen grote overeenkomsten in de wijze van werving van de doelgroep. De werving vindt 

voornamelijk plaats door huisbezoeken. Dit kan bijvoorbeeld huis-aan-huis, na signalering van 

personen in een situatie van sociaal isolement door vrijwilligers en professionals uit de zorg- en 

welzijnssector (aanbodgericht) of doordat mensen in sociaal isolement zelf contact hebben 

opgenomen (vraaggericht). De activiteiten van de initiatieven lopen uiteen van gesprekken met een 

begeleider of coach, het faciliteren van ontmoetingen door bijvoorbeeld samen te eten of te wandelen, 

het ondersteunen in netwerkvorming door de deelnemers of het bieden van hulp van praktische aard. 

Daarbij kunnen interventies worden ingedeeld in de volgende categorieën. 

 

� Activiteiten, educatie en tijdsbesteding; zoals dagbestedingsactiviteiten en vrijwilligerswerk. 

� Netwerkversterking en ondersteuning; zoals maatjesprojecten en eetgroepen. 

� Organisatorische ondersteuning; zoals een meldpunt voor probleemsituaties en steunpunt 

vrijwilligerswerk. 

� Outreachende projecten; zoals huisbezoeken en ouderenadviseurs. 

� Zorg en hulpverlening, zoals woongroepen en nachtopvang. 

 

De categorieën vormen een globale indeling naar type interventie. In de praktijk vallen interventies 

vaak binnen meerdere categorieën. Als het gaat om de doelstelling is bij de meeste initiatieven het 

voorkómen of het verminderen van sociaal isolement als doel gesteld. De genoemde activiteiten lijken 

vooral gericht te zijn op het bieden van oplossingen (sociale activering en informatie bieden) en er 

wordt dus geen directe relatie gelegd met de oorzaken van het isolement (persoonlijke of 

maatschappelijke factoren). De meeste interventies lijken voort te komen uit een aanbodgerichte 

aanpak, waarbij noch een sterk appèl op de eigen verantwoordelijkheid, noch op de directe omgeving 

wordt gedaan.   
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3 Uitkomsten bezoek projecten Ruimte voor Contact  

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de vijf Ruimte voor Contact projecten die zijn bezocht 

gekoppeld met de uitkomsten van het theoretisch kader en we geven praktische tips voor projecten 

die zich eveneens willen gaan richten op deze doelgroep. We gaan achtereenvolgens in op: 

• definitie sociaal isolement volgens de projectleiders en -uitvoerders; 

• oorzaken sociaal isolement volgens de projectleiders en -uitvoerders; 

• ervaringen bij de interventies die de vijf projecten hebben ondernomen.  

 

Iedere paragraaf wordt afgesloten met een aantal tips voor projecten die in de toekomst interventies 

rond sociaal geïsoleerden willen ondernemen. In de eerste paragraaf geven wij ter inleiding een korte 

schets van de vijf bezochte Ruimte voor Contact projecten.    

 

 De geselecteerde projecten 
 

De volgende projecten uit de eerste tranche van de stimuleringsregeling Ruimte voor Contact zijn 

geselecteerd en bezocht, vanwege de focus op mensen in sociaal isolement. Tijdens de bezoeken zijn 

interviews gehouden met de projectleider en/of uitvoerders van de verschillende projecten. Het doel 

van de gesprekken was om enerzijds een koppeling te maken tussen de uitkomsten van het 

theoretisch kader en de praktijk van de Ruimte voor Contact-projecten en anderzijds praktische tips en 

handreikingen te genereren voor toekomstige projecten. 

 

Buurtkamers in Enschede-Zuid  

 

Uit de aanvraag 

In Enschede-Zuid zijn in de wijk kleinschalige ontmoetingsruimten (‘buurtkamers’) ontwikkeld. In het 

project buurtkamers werken de woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en Humanitas afdeling 

Enschede samen. Volgens een evaluatieonderzoek voorzien de buurtkamers in een primaire sociale 

behoefte van mensen om ergens bij te horen, vanwege hun kleinschaligheid, lage drempel, informele 

karakter en omdat ze in de wijk zijn gesitueerd. Het doel van de buurtkamers is het verbeteren van 

mogelijkheden voor ouderen om sociale contacten te blijven onderhouden en deel te blijven uitmaken 

van een sociale structuur waarbij welzijn en zorg gecombineerd wordt. Om de buurtkamers voor zowel 

allochtonen als autochtonen toegankelijk te maken, wordt voor de allochtone ouderen gebruik 

gemaakt van een intermediair. Deze functie wordt vervuld door allochtone zorgconsulenten. Zij 

kennen vanuit hun werkzaamheden veel allochtone (ouderen) en begeleiden hen naar de 

buurtkamers. De voertaal in de buurtkamers in Nederlands. Daarnaast worden computerlessen 

gegeven en worden activiteiten georganiseerd waarbij taal geen barrière vormt, zoals koken. Om de 

zelfredzaamheid te vergroten onder de ouderen is er een ruildienst opgezet, waarbij men gebruik kan 

maken van elkaars kennis en talent, verder zijn er spreekuren gezondheid.  

 

Uit het gesprek 

Door de buurtkamer kunnen senioren elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier in een 

informele en ongedwongen sfeer. De buurtkamer draagt er toe bij dat senioren een eigen netwerk 

kunnen opbouwen, waardoor de sociale structuur versterkt wordt. De buurtkamer fungeert ook als 

opstap om deel te gaan nemen aan andere activiteiten in de wijk. Via de bijeenkomsten in de 

buurtkamers zijn er meer contacten tussen allochtone en autochtone senioren geweest die er in de 

afgelopen twintig jaar niet zijn geweest.  
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Organisatie: Gemeente Enschede, stadsdeelmanagement Zuid 

 

Dialoog – Verdieping in ontmoeting 

 

Uit de aanvraag 

In de wijk Overvecht zien de oorspronkelijke autochtone bewoners vertrouwde bewoners vertrekken, 

terwijl daar voornamelijk allochtone bewoners voor terugkomen. Oude vanzelfsprekendheden, 

waaronder ontmoetingen en het schoonhouden van de portiek, vallen daardoor grotendeels weg. Over 

enkele jaren staat een grootschalige sloop van hoogbouwflats op het programma, waarvoor nieuwe 

woningen komen in de plaats komen. Niet alle huidige bewoners zullen in staat zijn de huur van zo’n 

nieuwe huurwoning op te brengen, wat de onzekerheden nog eens vergroot en bij veel mensen tot 

frustratie leidt.  

Het project ‘Dialoog – Verdieping in ontmoeting’ richt zich op het creëren van ontmoetingsruimte in 

flatcomplexen in de Utrechtse wijk Overvecht, met als doel dat oude en nieuwe bewoners met 

verschillende etnische achtergronden elkaar ontmoeten. Het werken aan sociale cohesie, integratie en 

leefbaarheid staat centraal. Het project is opgezet door verschillende organisaties, die intensief met 

elkaar samenwerken. Naast de woningcorporaties maken de gemeente Utrecht, welzijnswerk en het 

bewonersplatvorm onderdeel uit van het samenwerkingsverband. De flatwoning wordt primair gebruikt 

als ontmoetingsruimte, maar er vinden ook activiteiten plaats als fototentoonstellingen, vergaderingen 

en spreekuren van bijvoorbeeld opbouwwerk en de woningcorporatie.  

 

Uit het interview 

Het succes van de ontmoetingsruimten in Overvecht wordt onder meer bepaald door de 

laagdrempeligheid; alle bewoners worden individueel benaderd en voor elk portiek wordt een 

gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Hierdoor worden ook sociaal geïsoleerde buurtbewoners 

bereikt; mensen die zelf geen hulp zoeken of niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. 

 

Organisatie: Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Haagse Ontmoeting: Vrouwen in actie 

 

Uit de aanvraag 

‘Haagse Ontmoeting’ bestaat uit drie deelprojecten: Vrouwen in Actie, Theaterproject en 

Themabijeenkomsten. Voor deze deelstudie lag de focus op het deelproject ‘Vrouwen in actie’.  

‘Vrouwen in actie’ richt zich op de vorming van drie groepen vrouwen van diverse etnische herkomst. 

De groepen komen bijeen bij de vrouwen thuis, binnen een periode van twee jaar. Een vrouwenteam 

bezoekt de vrouwen thuis en probeert hen actief te betrekken. Gemixte groepen van autochtone en 

allochtone vrouwen ontmoeten elkaar om de zes weken om samen kleinschalige activiteiten uit te 

voeren en langs deze weg elkaar middels gesprekken beter te leren kennen. De kleinschalige 

activiteiten richten zich onder andere op naai- en borduurlessen, omdat bekend is dat handwerken 

voor veel allochtone vrouwen een favoriete vrijetijdsbesteding is. Het doel van het project is het 

voorkomen van sociaal isolement bij allochtone vrouwen door dialoog en communicatie tussen 

groepen te stimuleren en/of ruimte beschikbaar te stellen.  

 

Uit het interview 

De vrouwen die bereikt worden met de projectactiviteiten zijn vaak erg betrokken en bezoeken met 

regelmaat de activiteiten. De deelnemende vrouwen geven aan dat hun leefwereld wordt vergroot en ze 

meer sociale contacten hebben doordat ze activiteiten bezoeken. Binnen de groep bereikte vrouwen is 
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weinig sprake van menging van culturen; de meeste deelnemers zijn Turks, daarnaast bezoeken enkele 

Hidoestaanse, Marokkaanse en Nederlandse vrouwen de activiteiten.  

Organisatie: Stichting Haagseveld, Den Haag 

 

Harmonie van culturen: Vrouwen in actie 

 

Uit de aanvraag 

Het project bestaat uit twee deelprojecten, Vrouwen in Actie, en Themabijeenkomsten. Voor deze 

deelstudie lag de focus op het deelproject ‘Vrouwen in actie’. Het betreft hier qua aanvraag exact 

dezelfde opzet als Haagse Ontmoeting die hierboven is beschreven.  

 

Uit het interview 

De ontmoetingsbijeenkomsten staan open voor alle vrouwen die het leuk vinden samen met andere 

inwoners van Almelo gezamenlijk hun hobby uit te oefenen. Gepaard met een bak koffie en een koek 

is er ook ruimte voor andere creatieve uitingen, zoals gezamenlijk bakken en koken. Tijdens de 

ontmoetingen ontstaat een dialoog, waarin iedere deelnemer haar mening kan geven en over zichzelf 

kan vertellen. De creatieve lessen worden door ervaren (vrijwillige) cursisten gegeven. Er zijn twee 

groepen opgericht, bestaande uit voornamelijk Turkse, maar ook enkele Marokkaanse vrouwen.Het is 

moeilijk gebleken om andere dan Turkse vrouwen bij de ontmoetingsbijeenkomsten te betrekken.  

 

Organisatie: Stichting Rozentuin, Almelo 

 

Interculturele vrouwengroepen in de wijk 
 

Uit de aanvraag 

Twee interculturele vrouwengroepen in twee Groningse wijken, namelijk  Beijum en Kostverloren, 

ontmoeten elkaar wekelijks voor het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Het is uiteindelijk de 

bedoeling dat zij gaan deelnemen aan bestaande wijkactiviteiten. De vrouwengroepen werken samen met 

maatschappelijke instellingen op wijk- en stadsniveau. Zij nemen deel aan wijk/buurtactiviteiten en bepalen 

en organiseren zelf activiteiten op het terrein van sociale ontmoeting en voorlichting. De interculturele 

vrouwengroepen worden gefaciliteerd door de medewerkers van multicultureel vrouwencentrum Jasmijn. 

Aan de groepen nemen vrouwen deel uit allerlei verschillende culturen, waaronder ook de Nederlandse. 

Door Jasmijn kunnen vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten. Hen wordt 

de gelegenheid geven om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen.  

 

Uit het interview 

De vrouwengroepen hebben een vaste kern van deelnemers. Andere vrouwen komen minder regelmatig of 

komen slechts enkele keren op een bijeenkomst. Onder andere een saunabezoek, een workshop massage, 

voorlichting door de GGD en een bezoek aan de Beverwijkse bazaar maken onderdeel uit van het 

programma. Ook spel en beweging zijn belangrijke onderdelen van het programma. 

Aanvullend op de groepen waarvoor een projectaanvraag is ingediend, komt een derde interreligieuze 

vrouwengroep  maandelijks bij elkaar om in gesprek te gaan over levensbeschouwing, filosofie en religie. 

Hieraan nemen allochtone en autochtone vrouwen deel met verschillende religieuze achtergrond.  

 

Organisatie: Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen 
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 Wat houdt sociaal isolement in? 
 

‘Mensen die in een sociaal isolement leven kunnen terugvallen in een depressie, omdat ze geen 

sterke sociale structuur hebben. Het zijn mensen die voor de maatschappij noch tot last, noch tot 

waarde zijn’. 

 

De respondenten geven aan dat sociaal isolement inhoudt dat iemand geen of een zeer klein sociaal 

netwerk om zich heen heeft, dat geïsoleerden ‘onzichtbaar’ zijn voor buurtgenoten en nauwelijks 

buitenshuis komen. Daarnaast wordt sociaal isolement gekenmerkt als eenzaamheid en het niet 

deelnemen aan activiteiten. De inhoud die door respondenten aan sociaal isolement wordt gegeven, 

komt grotendeels overeen met de bevindingen van Machielse; het ontbreken van betekenisvolle 

persoonlijke contacten, waardoor mensen minder zelfredzaam zijn, en het niet participeren in de 

samenleving. Eenzaamheid wordt door Machielse niet per definitie in verband gebracht met sociaal 

isolement. Mensen kunnen zich ondanks een groot netwerk eenzaam voelen, omdat de contacten niet 

voldoen aan hun wensen. Anderzijds voelen sociaal geïsoleerden zich regelmatig eenzaam, doordat 

ze gezelligheid en aanspraak van anderen missen (Machielse, 2003). 

 

De respondenten vinden het moeilijk om een uitspraak te doen over de omvang van sociaal isolement 

binnen de wijk of de gemeente waar het project wordt uitgevoerd. Het is voor enkelen van hen 

aannemelijk dat onder de doelgroep van hun project (vooral allochtone vrouwen) sociaal isolement 

vaker voorkomt dan bij de door Hortulanus et al ingeschatte 6% van inwoners van Nederland van 20 

jaar en ouder. Onze hypothese dat dit aandeel rond de 12% is onder allochtonen wordt bevestigd 

noch ontkend. 

 

Advies voor andere projecten 

• Maak een globale inschatting van de omvang van de doelgroep in de wijk, buurt of stad waar het 

project gestart wordt. Zo kan tijdens en na afloop van het project bepaald worden in hoeverre 

deze doelgroep bereikt is. 

• Houd er rekening mee dat mensen die in sociaal isolement leven niet bekend of zichtbaar zijn. Ze 

nemen niet of nauwelijks deel aan sociale netwerken, zijn weinig in de openbare ruimte en komen 

meestal niet voor in bestanden van (welzijns)organisaties. Het bereiken van sociaal geïsoleerden 

vraagt om extra inspanningen. 

 

 Oorzaken van sociaal isolement 
 

Uit de interviews met projectleiders en -uitvoerders komt naar voren dat zij denken dat allochtonen 

extra kwetsbaar zijn voor sociaal isolement. Binnen de groep allochtonen worden de subgroepen 

ouderen en vrouwen onderscheiden als extra kwetsbare groepen. Dit beeld is in tegenstelling met de 

bestaande wetenschappelijke literatuur, waarin het verband tussen etniciteit en sociaal isolement niet 

wordt aangetoond. Wel hebben de subgroepen ouderen en vrouwen relatief vaak te maken met een 

combinatie van factoren die een sterke invloed hebben op sociaal isolement. Bij beide subgroepen 

spelen verschillende factoren een rol. 

 

Allochtonen 

 

‘Allochtonen zijn vatbaarder voor isolement dan autochtonen, vooral door de taalbeheersing’. 
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Allochtonen worden door de meeste respondenten genoemd als een groep die extra risico loopt op 

het ontstaan van een leefsituatie in sociaal isolement. Eén respondent is van mening dat allochtonen 

juist minder risico lopen op sociaal isolement, omdat zij onderling een sterke sociale structuur hebben.  

De oorzaak van sociaal isolement bij allochtonen wordt voornamelijk gezocht bij persoonlijke factoren 

als beperkte taalbeheersing, laag opleidingsniveau, kennis- en informatieachterstand, weinig 

zelfvertrouwen en angst. Ook worden depressie en slechte gezondheid genoemd als factoren die 

bijdragen aan het ontstaan van sociaal isolement en de onbekendheid met de Nederlandse 

samenleving speelt een rol. Naast persoonlijke factoren worden maatschappelijke factoren als het 

wonen in de stad en de non-participatie aan maatschappelijke activiteiten genoemd. Dit sluit aan bij de 

factoren die Hortulanus et al en Machielse onderscheiden als invloedrijk op het ontstaan van sociaal 

isolement.  

 

Naast de persoonlijke en maatschappelijke factoren die door Hortulanus et al (2003) onderscheiden 

worden, signaleren wij vanuit de gesprekken ook culturele factoren die van invloed zijn op sociaal 

isolement. Met name bij de subgroep allochtone vrouwen spelen de volgende culturele factoren een 

rol.  

 

- Het door de echtgenoot of schoonouders opgelegde verbod voor vrouwen om alleen over straat te 

gaan, hangt volgens respondenten samen met sociaal isolement. Doordat vrouwen niet alleen 

naar buiten mogen, zijn ze snel geneigd om zich binnenshuis terug te trekken. 

 

- De woonomgeving speelt een rol bij sociaal isolement; mensen die in een, vaak 

geïndividualiseerde, stedelijke omgeving wonen, lopen meer risico op sociaal isolement. In relatie 

tot de huidige woonsituatie in een veelal stedelijke omgeving, is ook de woonsituatie in het land 

van herkomst van belang. Het contrast tussen een dorp in het land van herkomst en een drukke 

Nederlandse stad is erg groot en wordt ook als factor van isolement benoemd. 

 

- Per cultuur is het verschillend of het sociale leven zich binnenshuis of buitenshuis afspeelt. Het 

klimaat speelt hier mede een rol in. Het sociale leven speelt in veel landen op straat af, op 

bijvoorbeeld pleinen of binnenplaatsen. Het Nederlandse klimaat leent zich echter in beperkte 

mate voor een sociaal leven buitenshuis.  

 

Op basis van de gesprekken menen wij dus dat aanvullend op de door de wetenschappers in het 

vorige hoofdstuk aangehaalde twee verklarende factoren er dus een derde verklarende factor is voor 

sociaal isolement.  

 

Allochtone ouderen 

 

‘Ouderen voelen zich geïsoleerd, terwijl ze vaak nog een redelijk netwerk hebben. Dat netwerk zien ze 

langzaam afbrokkelen’. 

 

Ouderen worden door verschillende respondenten benoemd als extra kwetsbaar voor sociaal 

isolement, vooral na scheiding of overlijden van de partner. Ouderen zien het netwerk dat zij 

gedurende hun leven hebben opgebouwd, langzaam afbrokkelen. Kinderen en familieleden zijn niet 

altijd (meer) onderdeel van dat netwerk, terwijl ouderen dat wel graag zouden willen. Uit de 

gesprekken is gebleken dat ouderen behoefte hebben aan kleinschalige ontmoetingsplekken in de 

directe woonomgeving, zodat zij daar hun sociale contacten kunnen onderhouden. Volgens Machielse 

is de achtergrondvariabele leeftijd van invloed op sociaal isolement. Ouderen lopen extra risico op 

sociaal isolement, terwijl jongeren niet snel in een isolement terecht zullen komen. In de gesprekken is 

dit beeld bevestigd. 
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Allochtone vrouwen 

‘In sommige landen van herkomst is het gewoon dat een huisvrouw niet buiten komt, in ieder geval 

nooit alleen op straat zal lopen‘. 

 

Bij vrouwen in een leefsituatie in sociaal isolement spelen naast persoonlijke en maatschappelijke 

factoren ook de in het theoretisch kader onderscheiden culturele factoren een belangrijke rol. Veel 

vrouwen zijn huisvrouw en brengen om deze reden en onder invloed van culturele factoren hun tijd 

voornamelijk binnenshuis door. Daarnaast komt uit de gesprekken naar voren dat een beperkte 

taalbeheersing, angstgevoelens en verdriet (het missen van het moederland en familie) belangrijk zijn 

bij het ontstaan van sociaal isolement bij allochtone vrouwen. Ook is gebleken uit de gesprekken dat 

vrouwen hun weg in de Nederlandse samenleving niet goed weten te vinden en onbekend zijn met de 

mogelijkheden voor activiteiten in de buurt. De sociale contacten die allochtone vrouwen onderhouden 

zijn voornamelijk met familieleden of soms met (allochtone) vriendinnen. Het onderhouden van sociale 

contacten met autochtonen komt nauwelijks voor. Daarnaast nemen vrouwen minder vaak deel aan 

het arbeidsproces dan mannen. De genoemde factoren zorgen er volgens de respondenten voor dat 

allochtone vrouwen een relatief klein netwerk hebben en sneller afglijden naar een sociaal isolement. 

Uit de gesprekken op lokaal niveau komt een duidelijk beeld naar voren dat met name allochtone 

vrouwen extra kwetsbaar zijn voor sociaal isolement. Deze relatie is op landelijk niveau in de 

geraadpleegde literatuur op basis van een grootschalig landelijk onderzoek (Hortulanus et al, 2003) 

niet of nauwelijks terug te vinden.  

 

 

Advies voor andere projecten 

• Definieer de doelgroep bij de voorbereiding van het project. Bepaal ook de kenmerken van de 

doelgroep, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, arbeidsmarktpositie en/of gezinssamenstelling. 

Stem de aanpak en de werving van deelnemers hierop af.  

 

 Interventies 
 

In deze paragraaf komen de ervaringen aan bod bij de interventies die de vijf Ruimte voor Contact-

projecten hebben ondernomen. 

 

Doelgroepbepaling 

 

‘Het project richt zich voornamelijk op sociaal geïsoleerden, maar ook mensen die niet in isolement 

leven zijn van harte welkom bij de activiteiten. Zo krijgen we een gemengde groep’. 

 

De vijf projecten die bezocht zijn, richten zich direct of indirect op mensen in sociaal isolement. 

Sommige projecten richten zich specifiek op de doelgroep sociaal geïsoleerde vrouwen, anderen 

richten zich op een bredere doelgroep. Alle geselecteerde projecten richten zich op mensen van 

verschillende etnische afkomst, maar in de praktijk blijkt het niet eenvoudig om Nederlanders bij het 

project te betrekken. De keuze voor de doelgroep is gemaakt op basis van de vraag van de doelgroep 

zelf of vanuit de overtuiging dat nog weinig interventies zich richten op sociaal geïsoleerden, terwijl 

deze doelgroep veel aandacht nodig heeft. De uitdaging om de doelgroep te bedienen is erg groot, 

omdat het niet eenvoudig is om de groep te bereiken en vast te houden.  

 

Het werven van de doelgroep 

De meeste projecten hanteren verschillende manieren om mensen bij het project te betrekken. Een 

veel gebruikte en succesvolle manier is de een persoonlijke aanpak door een activerend of 

vriendschappelijk huisbezoek. Dit is over het algemeen tijdrovend, maar levert een goede respons op. 
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Een andere succesvolle manier om het eerste contact te leggen, is door de inzet van een medewerker 

van het project die de doelgroep goed kent, of liefst zelf uit de doelgroep afkomstig is. Zo kunnen 

mensen worden benaderd via het persoonlijke netwerk van deze medewerker. Ook werving via een 

familiaire locatie voor mensen, zoals de moskee of een buurtfeest, blijkt te werken. 

 

Aanbodgericht of vraaggericht 

Nadat het eerste contact is gelegd met buurtbewoners, is bij enkele projecten sprake van een 

vraaggerichte aanpak door de wensen en mogelijkheden van mensen in kaart te brengen om hen 

vervolgens het gevraagde aan te bieden. Bij de verschillende projecten in onze selectie is sprake van 

grote betrokkenheid van de doelgroep als ze eenmaal deelnemen aan de activiteiten. De contacten 

met de andere deelnemers worden soms zelfs familiaal genoemd. Dergelijke affectieve contacten 

geven een hoge mate van binding aan tussen de verschillende deelnemers. Deelnemers voelen zich 

extra betrokken wanneer ze een actieve rol krijgen in de invulling van het activiteitenaanbod, wat pleit 

voor een vraaggerichte aanpak. Eén van de respondenten geeft aan dat haar ervaring is dat 

interetnische contacten makkelijker tot stand komen wanneer sprake is van gedeelde interesses. 

Mensen zoeken meestal contact binnen de eigen kring, waar zij onderlinge overeenkomsten vinden. 

Dit sluit naadloos aan bij de opvatting van de RMO (2005) dat de kans op succes van verbinden 

tussen allochtonen en autochtonen groter is naarmate sprake is van etniciteitoverstijgende factoren, 

zoals gedeelde interesses en belangen. Na het in kaart brengen van deze interesses en belangen kan 

het aanbod hierop ingericht worden. 

 

Bij andere projecten wordt meer aanbodgericht gewerkt; er worden vanuit de beoogde doelgroep 

deelnemers gezocht bij het bestaande aanbod binnen het project. Bij deze projecten is de ervaring 

opgedaan dat het lastig is om deelnemers aan het project te binden. Een groot aantal deelnemers 

voelt zich weinig betrokken bij het project of komt slechts eenmalig, omdat het aanbod niet voldoende 

interessant voor hen is.  

 

Per (sub)doelgroep of per individu kan sprake zijn van persoonlijke, maatschappelijke of culturele 

factoren die het meest bepalend zijn voor het ontstaan van hun leefsituatie in sociaal isolement. 

Onderzoekers pleiten voor verschillende vormen van interventies die zich richten op een combinatie 

van deze verschillende typen factoren (Evenblij, 2007, Machielse, Hortulanus et al, 2003). Wanneer 

vraaggericht wordt gewerkt, kan de interventie bovendien aansluiten op de specifieke situatie van het 

individu dat sociaal is buitengesloten. Uit de gesprekken is een beeld ontstaan dat de vraaggerichte 

aanpak van projecten beter werkt dan aanbodgericht, vooral als het gaat om het vasthouden van de 

doelgroep. De interventies richten zich daarbij zowel op persoonlijke, maatschappelijke en culturele 

factoren; de combinatie van deze factoren is per interventie verschillend. Het project in Utrecht 

‘Dialoog – Verdieping in ontmoeting’ houdt bijvoorbeeld bij de projectaanpak rekening met twee typen 

factoren, namelijk de maatschappelijke factor ‘woonomgeving’ en persoonlijke factoren als beperkte 

taalbeheersing, opleidingsniveau en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Verantwoordelijkheid: geïsoleerde of samenleving? 

Uit de projecten blijkt dat de verantwoordelijkheid om iets te doen aan sociaal isolement niet primair 

gelegd wordt bij de doelgroep zelf. Mensen zijn niet in staat om zelfstandig uit een situatie van 

isolement te komen en hebben daarbij langdurige hulp en ondersteuning nodig. Zelfs dan is de 

oplossing van sociaal isolement nog niet gegarandeerd. De bevindingen sluiten daarom niet aan bij 

het appèl van RMO, waarbij de Raad bij activering van buitengesloten groepen pleit voor het nemen 

van verantwoordelijkheid voor het eigen leven.    
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Successen  

 

‘De verwachting was dat mensen niet zo gauw met buurtbewoners contact zouden maken en 

activiteiten ondernemen, maar het tegendeel bleek waar’.  

 

Wat goed werkt bij de projecten is de intensieve begeleiding van de deelnemers, bijvoorbeeld door de 

begeleiding van en naar voorzieningen of activiteiten en het opbellen van mensen die zonder 

afmelding niet aanwezig waren bij een activiteit. Het bieden van tijdelijke en doelgerichte 

ondersteuning, zoals het wegwijs maken bij (sociale) voorzieningen in de eigen buurt of gemeente en 

hulp bij praktische zaken zoals administratie geeft een impuls aan de zelfredzaamheid van mensen.  

 

Bij de uitvoering van de projecten werkt de inzet van een vaste persoon als aanspreekpunt erg goed, 

het liefst is dit een allochtone medewerker. Volgens de respondenten is ook een goede samenwerking 

tussen verschillende instellingen binnen een project een succes, omdat hierdoor de aanpak en 

begeleiding effectief aangepakt kan worden. 

 

Knelpunten 

Uit de gesprekken is ook gebleken wat minder goed werkt bij de projectopzet en –uitvoering. Het blijkt 

dat bij de werving het gebruik van folders, advertenties en brieven niet effectief zijn. Mensen hebben 

hierdoor geen beeld wat het project inhoudt en wie er betrokken zijn. Daarnaast speelt analfabetisme 

of het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal volgens respondenten bij, vaak oudere, 

allochtonen mee. Krantenberichten werken alleen wanneer daaruit blijkt wie de deelnemers en andere 

betrokken bij het project zijn.  

 

Een knelpunt bij de uitvoering van projecten is de continuïteit van de activiteiten en daarmee ook de 

continuïteit van de onderlinge sociale contacten die zijn ontstaan. De oorzaak hiervoor ligt volgens de 

respondenten onder meer bij de financiering. Hortulanus et al (2003) raden aan bij de ontwikkeling 

van een nieuwe beleidsvisie op sociaal isolement, een groot aantal partijen te betrekken bij de 

uitvoering hiervan. Wellicht kan een intensieve samenwerking en koppeling van financiering een 

positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van interventies. 

 

Het is volgens de respondenten moeilijk om autochtonen bij de activiteiten te betrekken. De reden 

hiervan is niet bekend. Door het lage aantal autochtonen dat in de projecten participeert, komen de 

ontmoetingen tussen allochtonen en autochtonen nog niet goed van de grond. Binnen de groepen 

allochtone deelnemers is de samenstelling qua afkomst en etniciteit wisselend. Bij sommige projecten 

zijn deelnemers geworden met heel verschillende afkomst en etniciteit, terwijl deelnemers bij andere 

projecten hetzelfde land van herkomst delen. 

 

Het is tenslotte de vraag of de meest geïsoleerde groepen ook daadwerkelijk worden bereikt door de 

projecten. Uit de gesprekken blijkt dat bij werving voornamelijk plaatsvindt via het persoonlijke netwerk 

van de projectmedewerkers en van de deelnemers. Hierdoor worden ons inziens totaal geïsoleerde 

mensen nauwelijks bereikt, omdat zij niet of zeer beperkt deel uitmaken van sociale netwerken.  

 

Sociale activering in brede zin 

Binnen de Ruimte voor Contact-projecten vindt sociale activering van de betrokken deelnemers 

plaats. Een goede aanpak van sociale activering buiten het project is volgens de respondenten via: 

• een op maat samengesteld inburgeringstraject met de onderdelen verbetering van de 

taalvaardigheid en het beter leren kennen van de Nederlandse samenleving; 

• het volgen van een cursus of opleiding; 

• het ontwikkelen van sociale competenties; 

• het stimuleren van vrijwilligerswerk of betaalde arbeid door toeleiding naar CWI of Sociale Dienst. 
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Advies voor andere projecten 

• Betrek ook autochtone deelnemers voldoende bij het project, zodat sociale contacten tussen 

allochtonen en autochtonen tot stand kunnen komen. 

• Overweeg bij werving de tijdrovende, maar vaak succesvolle methode van huisbezoek en/of de 

inzet van een medewerker die afkomstig is uit de beoogde doelgroep, of contacten heeft binnen 

de doelgroep. 

• Stimuleer de betrokkenheid van deelnemers door hun wensen te inventariseren en betrek ze bij 

het samenstellen van het activiteitenaanbod (vraaggericht). 

• Houd rekening met wensen en mogelijkheden van de doelgroep en bepaal aan de hand daarvan 

het aanbod (vraaggericht).  

• Zet in op gezamenlijke interesses van de deelnemers bij activiteiten, zo wordt de kans op 

succesvolle interetnische verbinding vergroot.  

• Zorg voor kleinschaligheid van een project of locatie: het leggen van contact heeft de meeste kans 

van slagen in een kleine groep.  

• Zorg voor voldoende continuïteit van de projectactiviteiten, zodat de sociale contacten voortgezet 

kunnen worden. 
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4 Conclusies en handreiking nieuwe projecten 

 

Hoe kunnen mensen die in sociaal isolement leven worden bereikt en uit hun situatie van isolement 

worden gehaald? We hebben in dit kader een beknopte literatuurstudie gedaan en hebben een vijftal 

Ruimte voor Contact-projecten bezocht die sociaal geïsoleerden tot hun doelgroep rekenen, namelijk: 

• Buurtkamers in Enschede-Zuid (Gemeente Enschede, stadsdeelmanagement Zuid); 

• Dialoog- Verdieping in ontmoeting (Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling); 

• Haagse ontmoeting (Stichting Haagseveld, Den Haag); 

• Harmonie van culturen (Stichting Rozentuin, Almelo); 

• Interculturele vrouwengroepen in de wijk (Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn,  

Groningen). 

 

Op basis van onze literatuurstudie en de gesprekken met de vijf projecten is het voor ons mogelijk om voor 

professionals tips te geven hoe men de specifieke doelgroep sociaal geisoleerden erbij kan betrekken. Dit 

biedt bestaande en potentiële nieuwe subsidie-ontvangers in het kader van de Stimuleringsregeling Ruimte 

voor Contact handreikingen voor hun project. Het eerste signaal dat we willen meegeven is dat men oog 

krijgt voor deze doelgroep, vervolgens geven wij tips voor de aanpak van projecten. 

 Sociaal isolement  
 

In Nederland leeft ongeveer zes procent van de bevolking (circa 750.000 personen) van 18 jaar en 

ouder in een sociaal isolement. Het sociaal isolement onder niet- westerse allochtonen schatten wij op 

circa 12% van de allochtone niet- westerse bevolking, dit zijn ongeveer 132.000 personen. Vooral 

allochtone vrouwen en allochtone ouderen zijn extra kwetsbaar. Het gaat om mensen die weinig of 

geen betekenisvolle contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig bij voelen.  

 

Veel verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van sociaal isolement. Deze 

factoren kunnen volgens onderzoekers persoonlijk of maatschappelijk van aard zijn. Uit de 

gesprekken met de projectleiders is voor allochtonen een derde factor naar voren gekomen, namelijk 

culturele factoren. 

 

� Persoonlijke factoren zijn bijvoorbeeld depressieve gevoelens, iemands gezondheidssituatie of 

ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding of het overlijden van een partner. Dat 

geldt ook voor het steuntje in de rug dat iemand wel of juist niet krijgt uit het informele netwerk. 

� Maatschappelijke factoren zijn het ontbreken van maatschappelijke participatie door werk of het 

participeren in bijvoorbeeld een vereniging en een heterogene sociale woonomgeving met een 

diversiteit aan bevolkingsgroepen, woonwensen en opvattingen. Ook het wonen in de stad is een 

factor die meespeelt bij het ontstaan van een leefsituatie in sociaal isolement. 

� Culturele factoren zijn bijvoorbeeld het door de echtgenoot of schoonouders opgelegde verbod 

voor vrouwen om alleen over straat te gaan, de overgang tussen een dorp in het land van 

herkomst en een drukke Nederlandse stad en het feit dat het sociaal leven zich niet buitenshuis, 

maar met name binnenshuis afspeelt in Nederland. 

 

 Interventies 
 

Er zijn volgens wetenschappers diverse interventies mogelijk om sociaal geïsoleerden te activeren. 

Hierin zit een zekere variatie: aanbodgericht versus vraaggericht, gericht op persoonlijke factoren 

versus gericht op maatschappelijke factoren en eigen verantwoordelijkheid versus 

verantwoordelijkheid van naasten. Hoewel er geen eenduidige beleidsvisie is ontwikkeld op de 
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preventie en de aanpak van sociaal isolement, bestaan er in de praktijk talloze initiatieven die zich op 

wijkniveau richten op sociaal geïsoleerden. De meeste interventies lijken voort te komen uit een 

aanbodgerichte aanpak en zijn vooral gericht op sociale activering, zonder dat er naar de 

achterliggende oorzaken van sociaal isolement wordt gekeken. Ook wordt noch een sterk appèl op de 

eigen verantwoordelijkheid, noch op de directe omgeving gedaan.   

 

Bij de vijf bezochte projecten heeft een deel een vraaggerichte interventie opgezet, waarbij het lijkt dat 

het vasthouden van de doelgroep doorgaans goed lukt. Andere projecten werken meer aanbodgericht 

en lijken meer moeite te hebben om de doelgroep vast te houden. Bij de werving zijn goede 

ervaringen opgedaan door een persoonlijke benadering door middel van een huisbezoek of een 

gesprek met iemand uit de doelgroep zelf. Binnen de projecten lukt het aardig om mensen te bereiken 

en te activeren, maar het interetnische aspect binnen de projecten komt moeilijk van de grond, met 

name omdat niet altijd sprake is van voldoende menging is van deelnemers met een verschillende 

etniciteit. Indien veel nadruk wordt gelegd op het bereiken van een moeilijk bereikbare doelgroep, 

zoals allochtone vrouwen, lijkt het lastig om daarnaast ook voldoende autochtonen voor het project te 

werven. In het kader van de Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact is dit laatste wel een essentieel 

onderdeel en dient derhlave nimmer uit het oog verloren te raken.   

 

 Adviezen  
 

In het derde hoofdstuk is op basis van de ervaringen van de vijf bezochte Ruimte voor Contact- 

projecten een aantal adviezen gegeven voor projecten die (bijvoorbeeld in het kader van Ruimte voor 

Contact) in de toekomst interventies willen plegen om sociaal geïsoleerden te activeren. We sommen 

deze hieronder nogmaals op.  

 

Adviezen bij de opzet: 

• Maak een globale inschatting van de omvang van de doelgroep in de wijk, buurt of stad waar het 

project gestart wordt. Zo kan tijdens en na afloop van het project bepaald worden in hoeverre 

deze doelgroep bereikt is. 

• Houd er rekening mee dat mensen die in sociaal isolement leven niet bekend of zichtbaar zijn. Ze 

nemen niet of nauwelijks deel aan sociale netwerken, zijn weinig in de openbare ruimte en komen 

meestal niet voor in bestanden van (welzijns)organisaties. Sociaal geïsoleerden vragen om extra 

inspanning. 

• Definieer de doelgroep bij de voorbereiding van het project. Bepaal ook de kenmerken van de 

doelgroep, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, arbeidsmarktpositie en/of gezinssamenstelling. 

Stem de aanpak en de werving van deelnemers hierop af.  

 

Adviezen bij de uitvoering: 

• Betrek autochtone deelnemers voldoende bij het project, zodat sociale contacten tussen 

allochtonen en autochtonen tot stand kunnen komen. 

• Overweeg bij werving de tijdrovende, maar vaak succesvolle methode van huisbezoek en/of de 

inzet van een medewerker die afkomstig is uit de beoogde doelgroep, of contacten heeft binnen 

de doelgroep. 

• Stimuleer de betrokkenheid van deelnemers door hun wensen te inventariseren en betrek ze bij 

het samenstellen van het activiteitenaanbod (vraaggericht). 

• Houd rekening met wensen en mogelijkheden van de doelgroep en bepaal aan de hand daarvan 

het aanbod (vraaggericht).  

• Zet in op gezamenlijke interesses van de deelnemers bij activiteiten, zo wordt de kans op 

succesvolle interetnische verbinding vergroot.  
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• Zorg voor kleinschaligheid van een project of locatie: het leggen van contact heeft de meeste kans 

van slagen in een kleine groep.  

• Zorg voor voldoende continuïteit van de projectactiviteiten, zodat de sociale contacten voortgezet 

kunnen worden. 

• Werk samen met andere instellingen, zodat deelnemers actief doorgeleid kunnen worden.  

 

Specifieke adviezen voor betrekken allochtonen die geïsoleerd zijn: 

• Houd rekening met culturele factoren (zoals de rol van de vrouw binnen- en buitenshuis binnen de 

moslimgemeenschap); 

• Betrek bij de werving mensen van de eigen allochtone groepering; 

• Probeer aan te sluiten bij de specifieke vrijetijdsbesteding van allochtonen; 

• Probeer een gefaseerde aanpak als het gaat om contact maken met autochtonen: eerst veilig in 

eigen kring, dan de stap naar mening.  

 

 Sociale activering: een gefaseerde aanpak 
 

Het bereiken en activeren van mensen die in een sociaal isolement leven, zal ons inziens gefaseerd 

moeten gebeuren. We geven hieronder een mogelijke werkwijze aan, die nauw aansluit op de 

genoemde adviezen die hierboven staan gepresenteerd. Het eerste element geldt specifiek voor 

projecten waarbij sociaal geïsoleerden betrokken zijn, de overige elementen zijn ons inziens ook van 

toepassing bij projecten met andere doelgroepen die men op sociaal gebied wil activeren.  

 

1. Vertrouwen en veiligheid 

Vanuit een veilige en bekende plek in de directe leefomgeving kennis maken met andere 

buurtbewoners. Wanneer dat nodig is kan in eerste instantie, voor het opbouwen van vertrouwen, 

alleen contact plaatsvinden tussen mensen met dezelfde etniciteit of achtergrond. 

 

2. Gedeelde interesses 

Deelname aan activiteiten gericht op gedeelde interesses. Bijvoorbeeld zwemmen of samen 

koken biedt mogelijkheden om allochtonen en autochtonen met dezelfde interesse met elkaar in 

contact te laten komen. 

 

3. Meerdere activiteiten 

Deelname aan meerdere activiteiten in het kader van sociale activering in de wijk of gemeente. De 

activiteiten in het kader van Ruimte voor Contact kunnen hiervoor een opstap vormen.  

 

4. Maatschappelijke participatie  

Toeleiding naar arbeidsparticipatie (vrijwilligerswerk of betaald werk), het volgen van een opleiding 

of taalscholing of andere vormen van maatschappelijke participatie. 
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