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InTRO
Toen ik de kans
kreeg om het project
Vierkant Tegen Eenzaamheid
te leiden vond ik het een eer
om aan de slag te gaan met
zo’n relevant onderwerp. Tegelijk zag ik in dat het niet
vanzelfsprekend zou worden. Hoe ga je de strijd aan met een
gevoel waar mensen liever niet over spreken? Hoe kan ik een
project over een negatief gevoel populair maken?
Gelukkig hou ik van uitdagingen en gaandeweg evolueerde het
project naar een samenhangend geheel. Alles wat er gebeurt
binnen Vierkant Tegen Eenzaamheid is met elkaar verbonden.
Zo is er een connectie tussen het actieplan, het sociaal meldpunt,
de projecten, het charter, de sociale media, de website, de
nieuwsbrief, de partners en tot slot onze pioniersfunctie in
Vlaanderen. Dit alles is ingebed binnen het grotere geheel van
Stad Brugge en OCMW Brugge.
Mijn opdracht is dus erg divers. Geen enkele dag lijkt op
de vorige. Als ik mijn job ontleed, bestaat ze uit deze taken:
• Bruggelingen, partners en andere steden onderwijzen,
ondersteunen, inspireren en activeren;
• Projecten bedenken, uitvoeren en coördineren, zowel bij
Vierkant Tegen Eenzaamheid als bij externen;
• Sociale media, de website en nieuwsbrief onderhouden en zo
de relevantie van het project versterken en de naambekendheid
vergroten.
Het doel is telkens hetzelfde: eenzaamheidscijfers
kelderen en verbondenheid stimuleren.
Joachim Cherlet
Projectbegeleider
Vierkant tegen Eenzaamheid, OCMW Brugge
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Ontstaansgeschiedenis
In 2017 werd de stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame
overlijdens.

Deze tragische gebeurtenissen waren de aanleiding voor
het project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’.
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www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

Actieplan Vierkant Tegen Eenzaamheid
Krachtlijn 1: bewust worden
WAAROM IS DE KRACHTLIJN ‘BEWUST WORDEN’
RELEVANT IN DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID?

Eenzaamheid is een groter taboe dan depressie. Gesprekken
over het onderwerp worden vermeden of weggewuifd en
bij voorkeur negeren we de emoties die ermee gepaard
gaan. Dit is contradictorisch, want eenzaamheid is relevanter
dan ooit tevoren. Door de stilte lijkt het vaak alsof de
eenzaamheidsproblematiek verwaarloosbaar is, maar niets is
minder waar. Het fenomeen heeft een negatieve invloed op
de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Bewustmaking
en bewustwording over vereenzaming, zijn broodnodig.
OP WELKE MANIER TRACHTEN WE DE KRACHTLIJN
‘BEWUST WORDEN’ VORM TE GEVEN?

Met het oog op deze krachtlijn willen we eenzaamheid zichtbaar
en bespreekbaar te maken. De voorbije vijf jaar werden tal
van sensibiliserende projecten en concepten geïntroduceerd
door Vierkant Tegen Eenzaamheid. Dit gebeurde in het Brugse
straatbeeld en online.
Jaarlijks brengen we eenzaamheid kunstzinnig in beeld via kunst
over eenzaamheid. Een voorbeeld van zo’n project is Krijtramen,
waarbij we getuigenissen over eenzaamheid verzamelen.
De vraag: “Hoe voelt eenzaamheid voor jou?”werd aan een
brede waaier van mensen gesteld. Brugse Kunstenaars maakten
6 krijttekeningen op drukbezochte plekken in de stad zoals
het station, het Huis van de Bruggeling en het Concertgebouw.

#vierkanttegeneenzaamheid
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“Alleen of toch niet?” is een burgerproject dat via een
forumtheater de problematiek van alleenstaanden zichtbaar
maakt. Voor het project verzamelen we getuigenissen van
alleenstaanden. Op het einde wordt er een beleidsaanbeveling
aan gekoppeld, op basis van het forumtheater en de
getuigenissen.
Een ander project is de podcast “Planeet Eenzaam”. We openen
via deze weg het gesprek over eenzaamheid. Tijdens de
afleveringen stellen we gasten vragen over eenzaamheid
gevoelens binnen hun leef- en werkwereld.
Het Stellingenspel “Verbonden met (n)iemand” is een
bewustmakingsmethode. Op basis van een stelling starten
we een groepsdiscussie. Deze stellingen zijn gebaseerd op
het online concept #discussiedinsdag. Een ander online
concept is #getuigenisovereenzaamheid. We delen via die
weg getuigenissen van volgers van onze pagina’s. Hier stellen
we de vraag: “Op welke manier kwam jij al in contact met
eenzaamheid?”. De antwoorden worden gedeeld op onze
Facebook- en Instagrampagina.
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www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

Krachtlijn 2: informeren
WAAROM IS DE KRACHTLIJN ‘INFORMEREN’
RELEVANT IN DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID?

Eenzaamheid bestaat zo lang als er mensen leven. Toch is de
brede kennis over het thema beperkt, waardoor we vaak foute
veronderstellingen maken of onvolledige conclusies trekken.
Het stereotiepe beeld van de ouder wordende eenzame Belg
achter het vensterraam is achterhaald. Via de pijler “informeren”
willen we op basis van objectieve en empirische informatie,
de bestaande stereotyperingen en misvattingen doorbreken.
OP WELKE MANIER TRACHTEN WE DE KRACHTLIJN
‘INFORMEREN’ VORM TE GEVEN?

We kunnen de empirische kennis over eenzaamheid vergroten
door verschillende initiatieven en concepten. Het Stellingenspel
‘Verbonden met (n)iemand’ is hier een voorbeeld van. Het spel
bevat diverse stellingen over eenzaamheid, ontwikkeld
in samenwerking met diverse professoren. Het antwoord
op de stellingen wordt gegeven op basis van empirisch
onderzoeksmateriaal. We willen het spel aanbieden aan scholen,
jeugdbewegingen en seniorenverenigingen.
Online trachten we de kennis over het thema te verhogen met
het concept “Wist je dat?!”. We delen weetjes over eenzaamheid,
zoals: Wist je dat…
Bij bijna 6 van de 10 mensen “gewoon een praatje maken” al
helpt tegen eenzaamheid.
Het concept gebruiken we op diverse manieren. We posten er
wekelijks over op de Facebook- en Instagrampagina van Vierkant
Tegen Eenzaamheid. Ook in de podcast “Planeet Eenzaam” komt
het item aan bod.

#vierkanttegeneenzaamheid
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Daarnaast worden er regelmatig studiemomenten georganiseerd
over het thema eenzaamheid, met ruimte voor vorming.
Dat gebeurde al voor studenten van Universiteit Gent en van
Kunstacademie Brugge. Het interactieve studiemoment wordt
ondersteund door het Stellingenspel “Verbonden met (n)iemand”.
Op de webpagina van Vierkant Tegen Eenzaamheid delen
we kennis over het thema Eenzaamheid, onder het blokje
“Eenzaamheid herkennen”. Je vindt er de onderdelen
“Wat is eenzaamheid?”, “Eenzaamheidsschaal: doe de test” en
“Podcast: Planeet Eenzaam”. Bij “Wat is eenzaamheid?” staan
er cijfergegevens, kenmerken en signalen van eenzaamheid.
De eenzaamheidsschaal werd ontwikkeld door professor
De Jong-Gierveld. Ze verrichtte haar hele carrière onderzoek
naar eenzaamheid en de symptomen ervan. Met akkoord van
Universiteit Amsterdam plaatsen we deze schaal op onze pagina.
Tot slot wordt er in Planeet Eenzaam empirisch materiaal
gedeeld bij het terugkerend luik “Wist Je Dat?!”. Voor de podcast
nodigen we geregeld academici uit die onderzoek doen naar
eenzaamheid. Zij delen hun kennis en bevindingen.
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www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

Krachtlijn 3: inspireren
WAAROM IS DE KRACHTLIJN ‘INSPIREREN’
RELEVANT IN DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID?

Vierkant Tegen Eenzaamheid is een pioniersproject in de strijd
tegen eenzaamheid. Via projecten, gesprekken en infomomenten
trachten we Bruggelingen, organisaties en andere steden te
inspireren om acties op te zetten tegen eenzaamheid.
OP WELKE MANIER TRACHTEN WE DE KRACHTLIJN
‘INSPIREREN’ VORM TE GEVEN?

‘Inspireren’ is een cruciale krachtlijn. Het is immers onmogelijk
om de eenzaamheidsproblematiek individueel aan te pakken.
Daarom gaan we vaak in gesprek met burgers, organisaties
en andere steden over de werking van ons initiatief. We delen
ervaringen en inspireren elkaar. Brugse organisaties gingen
al in gesprek met steden als Antwerpen, Geraardsbergen en
Haacht. Als kers op de taart kwam een delegatie van het Brussels
Parlement naar Brugge om ons project te leren. Zo genereren we
lokaal en nationaal impact.
Via onze website, sociale media en nieuwsbrief houden we onze
partners op de hoogte over onze werking. Door onze projecten
en ideeën te verspreiden, proberen we anderen te inspireren.
Daarnaast hebben we van diverse projecten een Aftermovie
gemaakt die we delen op onze Youtube-pagina.
Tot slot is het actieplan “Het Verbindende Vierkant” een manier
om te inspireren. Hoe meer we onze krachtlijnen delen, hoe
minder anderen het warm water moeten heruitvinden. Op basis
van onze initiatieven kunnen ze zelf een eenzaamheidsplan
uitwerken.

#vierkanttegeneenzaamheid
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Krachtlijn 4: activeren
WAAROM IS DE KRACHTLIJN ‘ACTIVEREN’
RELEVANT IN DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID?

Na inspiratie volgt activatie, maar tussenin ligt er vaak een
drempel. Om die te overbruggen bieden we ondersteuning
op basis van onze expertise bij projecten over eenzaamheid.
We hechten immers belang aan het engagement van andere
organisaties en steden. Door gezamenlijke actie wordt de strijd
tegen eenzaamheid effectiever gevoerd.
OP WELKE MANIER TRACHTEN WE DE KRACHTLIJN
‘ACTIVEREN’ VORM TE GEVEN?

Onze activerende projecten hebben twee doelen:
• Absolute cijfers van vereenzaming doen dalen
• Meer verbondenheid creëren
Via buddyprojecten “Babbelbuddy” en “Buddy’s voor Oekraïne”
bieden we steun aan mensen die eenzaamheid ervaren. Wanneer
eenzame mensen zich aanmelden of aangemeld worden door
een derde, koppelen we ze aan een enthousiaste babbelbuddy.
De buddy belt of spreekt af met de hulpvrager. Bij “Buddy’s voor
Oekraïne” speelt de buddy ook een rol bij het integratieproces.
Het project “Verlicht Je Buurt” motiveert Bruggelingen
om eenzame mensen een boodschap te sturen tijdens de
kerstperiode. Met Vierkant Tegen Eenzaamheid bieden wij
postkaarten aan. Ze worden verstuurd naar mensen die een
positieve ‘boost’ kunnen gebruiken tijdens de donkere dagen.
Sommige postkaarten worden teruggebracht naar ons, waarna
we ze bezorgen aan welzijnsorganisaties met cliënten die
kwetsbaar zijn of een verhoogd armoederisico hebben.
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www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

Het Brugse feest van verbondenheid is “De Langste Stoel/Tafel”.
Bij De Langste Stoel zetten we in op een hogere verbondenheid
binnen de buurt. We vragen buurtbewoners om hun stoel buiten
zetten en in contact te treden met hun buren.
Elke actie is een samenwerking met geëngageerde Bruggelingen,
vrijwilligers, Brugse (welzijn) organisaties en buurtcomités.
Zij betrekken hun omgeving bij deze evenementen. Wij bieden
maximale ondersteuning aan.
Activering gebeurt ook online. Bruggelingen met een projectidee
mogen het delen via het Charter Vierkant Tegen Eenzaamheid
op onze webpagina. Daarnaast kunnen mensen met een
eenzaamheidsproblematiek terecht op het Sociaal Meldpunt
op onze webpagina. Via onze Facebookgroep Vierkant Tegen
Eenzaamheid Brugge delen we acties van partnerorganisaties.

#vierkanttegeneenzaamheid
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Sociaal meldpunt
Heb je nood aan een luisterend oor? Wil je hulp bij het halen
van een brood of andere boodschappen? Heb je de laatste tijd
weinig contact? Kan je jouw huisdier niet genoeg uit laten?
Kan je moeilijk zelf koken?
Met deze vragen kun je terecht op ons sociaal meldpunt.
Deze vraag kan voor jezelf zijn of voor je ouders, een
buurman, een vriend of een kennis. Het meldpunt is volledig
anoniem. Na je aanmelding gaat een team van professionele
hulpverleners zo spoedig mogelijk aan de slag met je vraag.

Bezoek ons sociaal meldpunt op https://apps.brugge.be/meldpunt

#vierkanttegeneenzaamheid
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Projecten
Babbelbuddy
Babbelbuddy’s nemen contact op met hun buddy’s om te horen
hoe het met hen gaat. Kunnen ze zich behelpen?
Hebben ze nood aan een babbeltje over dagelijkse onderwerpen
(het weer, de kinderen, familie, hobby’s)?

Babbelbuddy

Interesse om een babbelbuddy te worden?
Meld je aan op babbelbuddy@ocmw-brugge.be
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Verlicht je Buurt
Vierkant Tegen Eenzaamheid is in het najaar ook het
Vierkant Voor Verbondenheid. Tijdens ‘Verlicht je Buurt’
bieden we gratis postkaarten aan.
Op deze postkaarten kun je een hartverwarmende boodschap
schrijven voor buren, vrienden of kennissen. Andere mogelijke
ontvangers zijn een sociale vereniging of woonzorgcentrum
in de buurt.
We hopen met dit project Bruggelingen warm te maken om
in de pen kruipen, en een bericht te sturen naar mensen die
een boodschap van licht en nabijheid kunnen gebruiken.

#vierkanttegeneenzaamheid
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De Langste Stoel
Jaarlijks roept Stad
Brugge haar inwoners
in mei/juni op om een
stoel of tafel buiten te
zetten en te klinken
op verbondenheid. Dat
gebeurt onder de noemer
‘De Langste Tafel’.
In 2021 werd de naam van
het evenement gewijzigd
naar ‘De Langste Stoel’
door de pandemie.

Bekijk de Aftermovie van ‘De Langste Stoel 2021’ op ons Youtube-kanaal:
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Eenzame uitvaart
Elke Bruggeling verdient een persoonlijk en waardevol afscheid.
In samenwerking met Brugse begrafenisondernemers is Vierkant
Tegen Eenzaamheid gestart met het project Eenzame Uitvaart.
Wij zorgen voor een gepersonaliseerde tekst op de begrafenis.
Deze wordt voorgelezen door een vrijwilliger. Alle teksten
worden verzameld op de site van Vierkant Tegen Eenzaamheid.

#vierkanttegeneenzaamheid

17

Eenzaamheid herkennen
Wat is eenzaamheid?
46% van de Belgen voelt zich wel eens eenzaam. Maar wat is
eenzaamheid precies? Hoe kun je het herkennen? Welke groepen
zijn kwetsbaar voor eenzaamheid? Deze informatie is te vinden
op de site van Vierkant Tegen Eenzaamheid.

46%
van de Belgen voelt zich wel eens eenzaam
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www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

Eenzaamheidsschaal
Heb jij het gevoel dat jij eenzaam bent of dat iemand in jouw
omgeving het is? Maar twijfel je om stappen te ondernemen
of hiermee aan de slag te gaan?
In 1985 ontwikkelde De Jong-Gierveld de
‘Eenzaamheidsschaal De Jong-Gierveld’
in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam (UVA). De schaal is volledig
anoniem en tot op vandaag is het één van
de relevantste eenzaamheidsschalen ter
wereld.
Met toestemming van de UVA bieden wij deze schaal aan als
meetinstrument. Op basis van de resultaten kunnen deelnemers
beslissen om stappen te nemen in de strijd tegen eenzaamheid.

Deze test vind je op de website van Vierkant Tegen Eenzaamheid:

#vierkanttegeneenzaamheid
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Vierkant Tegen Eenzaamheid volgen?
Nieuwsbrief
Wil je maandelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
van het project? Volg dan onze nieuwsbrief:

http://eepurl.com/htPMPn

Website
Alle informatie over het project Vierkant Tegen Eenzaamheid is
te vinden op de website van Stad Brugge:

www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid
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Sociale media
Wil je meer weten of mee discussiëren over eenzaamheid?
Of wil jij persoonlijke getuigenissen lezen over het
onderwerp? Het kan op onze sociale media. Met concepten
als “DiscussieDinsdag”, “Wist Je Dat?”, “The Art of Loneliness”
en “Quotes over eenzaamheid” wordt het thema eenzaamheid
relevant gehouden.
Facebook: www.facebook.com/vierkanttegeneenzaamheid
Instagram: www.instagram.com/vierkanttegeneenzaamheidbrugge

Videomateriaal
De kortfilm “Verbonden met (n)iemand” en aftermovies van
projecten zijn te vinden op ons op Youtube-kanaal:

www.youtube.com/vierkanttegeneenzaamheid

#vierkanttegeneenzaamheid
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Partners
De voorbije jaren heeft Vierkant Tegen Eenzaamheid projecten
gestart in samenwerking met diverse personen en organisaties.
Ben je benieuwd naar wie onze partners zijn? Lees ze hieronder:

https://www.brugge.be/partners-vierkant-tegen-eenzaamheid

Ben je benieuwd naar de werking van onze partners en hoe zij
eenzaamheid aanpakken? Dan ben je hier op de goede plek.
We gaan maandelijks in gesprek met één partner. Ze vertellen
over de werking van hun organisatie, hoe zij met eenzaamheid
in contact komen en hoe ze het probleem aanpakken.

https://www.brugge.be/in-gesprek-met-partners-vierkant-tegen-eenzaamheid
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Dankwoord
Deze bundel kwam tot stand met de hulp van vele handen
binnen het kader van OCMW Brugge en Stad Brugge.
Ik bedank ze voor hun feedback, adviezen, inspiratie en
ondersteuning:
•
•
•
•
•
•

Sabine Van Overloop, Hoofdmaatschappelijk werkster
Veerle Van Vynckt, Directeur maatschappelijke dienstverlening
Bart Hollevoet, Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Benedikte Van Eeghem, Cel Communicatie
Cel Creatie
Team Babbelbuddy
-	 Nancy Cattoor, Administratief medewerkster OCMW Brugge
-	 Lies Vernieuwe, Verantwoordelijke Kwaliteit en Zorg
buurtcentra Mintus
• Koen Timmerman, gewezen diensthoofd preventiedienst
Stad Brugge
Joachim Cherlet, december 2021

#vierkanttegeneenzaamheid
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