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Eenzaamheid is tegenwoordig een prangend maatschappelijk thema omdat het vergaande 

mentale en fysieke gevolgen heeft voor mensen. Vanwege de complexiteit van het thema 

worden oplossingen in veel verschillende sectoren en werkwijzen gezocht. Ook organisaties in 

de kunst- en cultuursector, zoals musea, houden zich steeds vaker bezig met maatschappelijke 

vraagstukken. De positieve gevolgen van interactie met kunst op de gezondheid worden door 

wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker. Hoewel duidelijk is dat musea kunnen helpen 

het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren, is er nog geen duidelijk beeld van de 

rol die musea kunnen spelen in het tegengaan van specifiek eenzaamheid. De vraag hoe musea 

dat het best kunnen doen, wordt in dit onderzoek belicht door een literatuurstudie en een 

casestudyonderzoek uit te voeren. Aan de hand van vastgestelde werkzame elementen van 

eenzaamheidsinterventies wordt de werkzaamheid van drie in Engeland uitgevoerde 

museumprojecten geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat museumprojecten succesvol 

eenzaamheid kunnen verminderen, maar dat daarbij onvermijdelijk ook uitdagingen optreden 

en dat het belangrijk is dat musea aan een aantal voorwaarden voldoen als zij aan de slag gaan.  
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Vaak dacht de egel na over de voordelen en de nadelen van eenzaamheid. 

Als hij er weer een bedacht schreef hij hem op zijn muur.  

Aan de ene kant van de deur stonden de voordelen, zoals niet per ongeluk op iemand trappen,  

niets verkeerds zeggen, niet iets hoeven goed te maken, niet iets in huis moeten hebben  

wat niet in huis is, niemand op bezoek krijgen die niet meer weg wil gaan,  

geen vragen beantwoorden over stekels en waartoe ze dienen. 

 

Aan de andere kant stonden de nadelen, zoals geen brieven, geen cadeaus, niet dansen. 

Telkens als hij een nieuw voordeel of nadeel bedacht,  

schreef hij het boven de voordelen en nadelen die er al stonden. 

 

Maar soms moest hij lang nadenken of iets een voordeel of een nadeel was.  

Niemand die zomaar langskomt: is dat een voordeel of een nadeel?  

En je verjaardag alleen vieren? 

Op het laatst moest hij op zijn stoel klimmen om er nog iets bij te schrijven. 

Op een dag, aan het eind van de zomer, telde hij de voordelen en nadelen op. 

Het waren er evenveel. 

 

De egel wist niet wat hij daarvan moest denken en ging op zijn bed liggen. 

Lange tijd lag hij op zijn rug en keek naar zijn plafond.  

Hij dacht aan het missen van vriendschap en gezelligheid, die bij de nadelen stonden,  

en even later dacht hij aan de schildpad en de eekhoorn,  

die altijd aardig waren. 

 

Aardigheid is niet aan mij besteed, dacht hij. 

Hij schrok van die gedachte, schraapte zijn keel, stond op en ging voor zijn raam staan.  

Er schoof juist een dikke, zwarte wolk voor de zon en even later begon het te regenen. 

Weer een nadeel, dacht hij.  

Denken aan dingen die niet aan mij zijn besteed.1 

 
1 Fragment uit Scherven brengen geluk van Toon Tellegen (2013)  
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Inleiding 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 komt het woord ‘eenzaamheid’ 

opvallend vaak voor op nieuwswebsites en andere publieke fora: zelfs de koning vroeg er in die 

beginperiode aandacht voor tijdens een toespraak aan het volk.2 Ineens is het geen taboe meer 

om toe te geven dat je je eenzaam voelt, of je nu 70+, BN’er of student bent.3 De coronacrisis 

toont aan dat eenzaamheid iedereen kan overkomen, dat het niet altijd je eigen schuld is maar 

ook contextafhankelijk kan zijn.4  

 

Mensen uit verschillende disciplines hebben zich gebogen over de vraag wat eenzaamheid is: 

hierdoor zijn er veel interpretaties en definities in omloop. Eenzaamheid kan onder andere 

ontstaan door het verlies van sociale relaties, wanneer men onrealistisch hoge verwachtingen 

van sociaal contact heeft of wanneer traditionele sociale verbanden, zoals 

kerkgemeenschappen, wegvallen.5 Eenzaamheid kan verschillend gedefinieerd worden, 

afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Is het positief of negatief? Een tijdelijke toestand of een 

chronische karaktereigenschap? Van welk gemis is precies sprake? Duidelijk is wel dat 

eenzaamheid vooral als probleem wordt gezien dat opgelost moet worden, zowel op 

maatschappelijk als op individueel niveau (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007).  

 

Op individueel niveau hebben mensen een aangeboren neiging tot het in stand houden van 

verbondenheid met anderen, stellen Baumeister en Leary (1995). Belongingness, zo menen zij, 

is net zo noodzakelijk als eten. Een gebrek aan voedsel leidt tot ziekte of overlijden; een gebrek 

aan sociaal contact leidt ook tot ziekte en soms ook overlijden, stelt Holt-Lunstad (2018). Zij 

concludeert in een overzichtsartikel van studies naar de invloed van sociale relaties op sterfte 

dat eenzame mensen vatbaarder zijn voor hartaandoeningen, kanker en infectieziektes (Holt-

Lunstad, 2018, p. 449). Het ervaren van verbondenheid met anderen is dus een essentieel 

onderdeel van het menselijk leven, het ‘in leven blijven’, zogezegd. Verbondenheid is een 

belangrijk onderdeel van de zinervaring van mensen, stellen Alma en Smaling (2010). Zodra 

eenzaamheid optreedt, gaat verbondenheid verloren en valt een stukje zinervaring weg. Dat is 

voor een individu een vervelende en ontwrichtende ervaring. 

 
2 Verkregen via: https://nos.nl/artikel/2327794-koning-coronavirus-kunnen-we-niet-stoppen-eenzaamheidsvirus-

wel op 9 januari 2022.  
3 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. 
4 Idem. 
5 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
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Op maatschappelijk niveau kan eenzaamheid allereerst leiden tot een gebrek aan 

gemeenschapszin. Noreena Hertz schrijft in haar boek De Eenzame Eeuw (2020) hoe het 

neoliberalisme in onze huidige maatschappij leidt tot overdreven “zelfredzaamheid, een kleine 

overheid en een meedogenloos competitieve mentaliteit die het eigenbelang plaatste boven de 

gemeenschap” (p. 21). Dit heeft ertoe geleid dat we vandaag de dag zo ontkoppeld, afgezonderd 

en geïsoleerd zijn geraakt: we zijn eenzaam geworden. Men ervaart niet langer de geruststelling 

van een ondersteunend netwerk. Ten tweede leidt eenzaamheid ook tot een grotere hulpvraag. 

Het gebrek aan een ondersteunend netwerk leidt ertoe dat eenzame mensen meer aangewezen 

zijn op hulp van buitenaf, wat zowel de druk op zorginstellingen als de zorgkosten verhoogt 

(Van Campen, Rosenboom, Van Grinsven & Smits, 2017; Schoenmakers, 2020). Kortom, 

zowel de individuele gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid als de afname van 

maatschappelijke cohesie en gemeenschapszin hebben ertoe geleid dat eenzaamheid hoog op 

de maatschappelijke agenda staat.  

 

Aanleiding 

Een van de sectoren waarin steeds luider de wens klinkt om rondom maatschappelijke thema’s 

iets bij te dragen, is die van kunst en cultuur: er wordt gezocht naar manieren waarop kunst 

maatschappelijk nuttig kan zijn (Medina, n.d.; Van Campen et al., 2017). Kunst, bijvoorbeeld 

theatervoorstellingen of kunstinstallaties in de stad of in een museum, kan een manier zijn om 

mensen bewust te maken, taboes te doorbreken of problemen rechtstreeks aan te pakken. Ook 

in de museumwereld wordt dit streven naar het leveren van een maatschappelijke bijdrage 

steeds zichtbaarder (Medina, n.d.). Een voorbeeld van een museum dat de behoefte uitspreekt 

om meer maatschappelijk betrokken te zijn, is het Zeeuws Museum in Middelburg, Zeeland. 

Dit museum is gevestigd in een oude abdij en beschikt over een collectie die de geschiedenis 

en cultuur van Zeeland uitbeeldt. Het museum heeft het doel om nieuwe generaties te verbinden 

met het Zeeuwse erfgoed.6 Het museum heeft het voornemen om vier jaar lang het thema 

eenzaamheid te belichten. Om hun project dat in 2021 van start ging, onder de naam ‘eenZM’7, 

een wetenschappelijke onderbouwing te kunnen geven, benaderden ze de Universiteit voor 

Humanistiek met de vraag of er een student was die dit onderzoek als afstudeeropdracht zou 

willen uitvoeren. Die vraag van het Zeeuws Museum is de aanleiding geweest voor het 

schrijven van deze scriptie, maar inmiddels is mijn scriptie een project op zichzelf geworden 

 
6 Zeeuws Museum (2021). BIS 2021-2024 Programma Regionale Musea. 
7 EenZM naar ‘Eenzaam’ en naar de afkorting van het Zeeuws Museum: ZM.  



9 
 

en kijk ik met mijn analyses en aanbevelingen verder dan de Zeeuwse eilanden. Vanuit een 

kleine vraag is een groter geheel ontstaan.  

 

Doel- en vraagstelling 

Uit onderzoek blijkt dat museumbezoek op individueel niveau positieve gevolgen heeft voor 

gezondheid en welzijn: zo biedt het een gevoel van rust, kan het angstgevoelens wegnemen, 

wakkert het inspiratie aan, bevordert het introspectie en kan het iemands zelfvertrouwen 

vergroten (Chatterjee & Noble, 2017; Dodd & Jones, 2014; Konlaan, Bygren & Johansson, 

2000; Morse, Thomson, Brown & Chatterjee, 2015). Ook het afnemen van sociale isolatie en 

een verhoogd gemeenschapsgevoel worden genoemd als positieve gevolgen, maar wel vaak als 

één van de vele welzijnsaspecten in plaats van dat eenzaamheid als thema expliciet wordt 

uitgelicht (Chatterjee & Noble, 2017; Morse et al., 2015). Wetenschappelijk onderzoek naar de 

vraag wat musea kunnen bijdragen aan specifiek het tegengaan van eenzaamheid, lijkt echter 

te ontbreken (Morse et al., 2015). Het doel van dit onderzoek is dan ook om een bijdrage te 

leveren aan theoretische en praktische kennis over dit thema en daarmee aan de werkpraktijk 

van musea, zodat zij gerichter projecten kunnen ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan. Ik 

richt me daarbij op eenzaamheid in de breedste zin van het woord. Mijn hoofdvraag luidt: Hoe 

kunnen musea met het opzetten van projecten rondom eenzaamheid bijdragen aan het 

tegengaan van eenzaamheid? 

 

De deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 

1. Welke opvattingen zijn er in de literatuur te vinden over eenzaamheid? 

2. Wat is er bekend over werkzame elementen van interventies om eenzaamheid tegen te 

gaan?  

3. Welke soorten projecten hebben musea al uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan 

en wat hebben die projecten opgeleverd?  

4. Wat zijn succesfactoren en uitdagingen waar musea rekening mee kunnen houden bij 

het opzetten van een project dat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid?   

 

De eerste twee deelvragen bieden een overzicht van de belangrijkste literatuur over 

eenzaamheid en eenzaamheidsinterventies, de derde deelvraag is een beschrijving van drie 

museumprojecten en in de vierde deelvraag worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd.  

 



10 
 

Relevantie 

Mijn onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat ik nieuw inzicht lever in de tot nu toe 

weinig belichte rol die musea met hun projecten kunnen hebben in specifiek het tegengaan van 

eenzaamheid. Er is redelijk veel bekend over de positieve werking van kunst en cultuur in het 

algemeen op de individuele gezondheid en welzijn (zie bijvoorbeeld Chatterjee & Noble, 2017; 

Konlaan et al., 2000; O’Neill, 2010), maar daarbinnen is enerzijds beperkte focus op musea te 

vinden, en anderzijds weinig focus op eenzaamheid als onderdeel van welzijn. In dit onderzoek 

doe ik iets nieuws omdat ik de twee (eenzaamheid en musea) in relatie tot elkaar belicht.   

 

Eenzaamheid tegengaan is belangrijk. Het ervaren van verbondenheid met anderen is een 

essentieel onderdeel van het menselijk leven, ‘belonging’ is, net als genoeg te eten hebben, van 

levensbelang (Baumeister & Leary, 1995). Daarmee is het ook een belangrijk onderdeel van de 

zinervaring van mensen, stellen Alma en Smaling (2010). Het ontwerpen en uitvoeren van 

interventies om eenzaamheid tegen te gaan is, mijns inziens, een humaniserende activiteit. Het 

humanisme is een levensbeschouwing, een kader van waaruit naar de wereld en het leven 

gekeken kan worden, net zoals de islam of het boeddhisme. Volgens het humanisme is elk mens 

gelijk, waardig en waardevol: zij is uniek en onvervangbaar (Derkx, 2010). In het humanisme 

wordt de vraag gesteld hoe men een leven waardevol maakt, waar betekenis gevonden kan 

worden en wat er met mensen gebeurt als betekenis of zin verloren gaan. Het optreden van 

eenzaamheid is zo’n verlieservaring: door gebrek aan verbondenheid valt de zinervaring (deels) 

weg. Een vraag om dan te stellen is hoe de samenleving zó ingericht kan worden dat elk mens 

wél een waardig en betekenisvol leven kan leiden, zonder of ondanks de ervaren eenzaamheid. 

Welke omstandigheden zijn daarvoor nodig (Jacobs, 2002)? Er kan gepuzzeld worden met 

interventies en het uitvoeren van evaluaties om te achterhalen wat wel en niet werkt: dit is bij 

uitstek een humaniserende activiteit omdat het pogingen zijn om zin en betekenis terug te 

brengen in het leven van het eenzame individu en om de maatschappij menswaardiger te maken. 

Dat maakt deze scriptie voor de humanistiek relevant, want ze biedt handvatten aan musea om 

zelf projecten te ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan: die projecten kunnen er op langere 

termijn voor zorgen dat een aantal mensen zich minder eenzaam zal voelen.  
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Inleiding 

Om de vraagstelling te beantwoorden heb ik een combinatie van literatuurstudie en 

casestudyonderzoek uitgevoerd. Literatuurstudie is de meest geschikte methode om zicht te 

krijgen op opvattingen over eenzaamheid en werkzame elementen van 

eenzaamheidsinterventies, en is dus bruikbaar ter beantwoording van de eerste twee deelvragen 

(Verhoeven, 2011). Om praktische kennis te verkrijgen over de werking van museumprojecten 

tegen eenzaamheid, is het echter ook noodzakelijk om te kijken naar voorbeelden uit de praktijk. 

Een casestudyonderzoek is daarvoor geschikt, omdat je hierbij één of enkele cases in diepte 

bestudeert en een kleurrijke en gedetailleerde beschrijving kunt geven, gebaseerd op ervaringen 

van betrokkenen (Flyvbjerg, 2006). Dit is behulpzaam om praktische kennis te krijgen en 

handvatten te bieden aan musea zodat zij zelf projecten tegen eenzaamheid kunnen 

ontwikkelen. Uit de resultaten van mijn onderzoek kunnen zij inspiratie en lessen halen.  

 

Dataverzameling 

Voor dit onderzoek heb ik drie museumprojecten (verder: cases) geselecteerd: 1) Inspiring 

Futures: Volunteering for Wellbeing, 2) Museums on Prescription en 3) HumanKind. Ik heb 

deze specifieke cases geselecteerd omdat ze: a) allemaal een andere doelstelling en doelgroep 

hadden en b) omdat de casussen afwisselend waren in aanleiding (casus 1 en 3 vanuit praktische 

belangstelling en casus 2 vanuit theoretische belangstelling). Door de selectie op deze manier 

te maken, kon ik verschillende aspecten van museumprojecten onderzoeken. Hieronder volgt 

een korte introductie op de drie cases, waarvan ik de informatie vervolgens ook in een 

overzichtelijke tabel weergeef. Een meer uitgebreide beschrijving van de cases geef ik in  

hoofdstuk 3.  

 

Casus 1. Het Inspiring Futures: Volunteering for Wellbeing trainingsprogramma werd door het 

Manchester Museum samen met het Imperial War Museum (IWM) georganiseerd. Ik heb 

inzicht in deze casus gekregen door het uitgebreide evaluatierapport van Warby, Garcia en 

Winn (2016) te analyseren en door op de website van het project drie korte filmpjes (F1, F2 en 

F3) te bekijken waarin vrijwilligers aan het woord komen over hun ervaringen met het project.8  

Ik legde per mail contact met Kate Glynn, projectmanager vanuit het Manchester Museum en 

zij regelde dat ik haar tegelijkertijd met de andere projectmanager, van het IWM, kon 

 
8 F1 – if: Volunteering for Wellbeing; F2 – Participant case studies; F3 – Volunteering for wellbeing bekeken 

via https://www.iwm.org.uk/volunteer/programmes/volunteering-for-wellbeing op 1 juni 2022.  
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interviewen (RM1 en RM2). Zij vond ook twee deelnemers van het project bereid om mee te 

doen aan mijn onderzoek (RD1 en RD2). Ik ben halverwege april op bezoek geweest in 

Manchester om de deelnemers ‘live’ te interviewen.  

 

Casus 2. Museums on Prescription was een onderzoeksproject dat door het University College 

London (UCL) geïnitieerd werd. In dit project was het Central Saint Martins Museum & Study 

Collection één van de deelnemende musea. Er is van dit project een algemeen 

onderzoeksverslag geschreven door Chatterjee, Camic, Lockyer en Thomson (2017) waar ik in 

de bespreking van de casus uit put, en daarnaast is er door het Central Saint Martins Museum 

& Study Collection een eigen voorlopige evaluatie geschreven, in de vorm van een artikel, door 

Judy Willcocks (Willcocks, 2017). Ik heb via mail contact gelegd met Judy, hoofd van het 

museum en docent. Zij kon geen deelnemer van het project vinden om mee te doen aan mijn 

onderzoek, maar ik heb haar zelf wel via Teams kunnen interviewen (RM3).  

 

Casus 3. Het HumanKind project was een activiteitenprogramma dat plaatsvond op Calke 

Abbey, een oude abdij. Van deze casus zijn twee uitgebreide evaluatierapporten beschikbaar. 

Het eerste rapport, van MacLeod, Dodd en Plumb (2018) is een voorbereidend rapport, met 

daarin een literatuurstudie en aanbevelingen waar het museum rekening mee kan houden bij het 

uitwerken van hun plannen. Het tweede rapport van MacLeod, Thornhill, Dodd, Sandell, 

Plumb, Brouwer en Cuzzola (2020) is een evaluatie van de uitvoering van en ervaringen met 

het project. In deze rapporten zijn veel quotes uit interviews opgenomen, waar ik soms ook naar 

zal verwijzen in de bespreking van de casus. Van deze casus heb ik geen betrokkene kunnen 

interviewen omdat de contactpersoon geen geschikte kandidaten kon vinden.  

 

Bij de uitvoering en evaluatie van elk van de cases waren zowel wetenschappers, medewerkers 

als deelnemers betrokken. Mijn doel was om van elke casus één medewerker en één vrijwilliger 

te interviewen. Ik heb geen wetenschapper benaderd, omdat ik al wetenschappelijke informatie 

uit de evaluatierapporten kon halen die van alle drie de cases beschikbaar waren. Omdat alle 

cases in Engeland zijn uitgevoerd, heb ik het eerste contact per mail gelegd. Van de deelnemers 

aan de projecten was geen contactinformatie beschikbaar, daarom heb ik aan mijn 

contactpersonen gevraagd of zij konden helpen met het vinden van een bereidwillige 

deelnemer. Dat leidde bij de ene casus tot heel behulpzaam contact (if: Volunteering for 

Wellbeing), bij een andere casus bleef het contact afstandelijk en vond ik het na twee 

herinneringsmailtjes niet gepast om te blijven aandringen (HumanKind). Bovendien was ik 
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voor elke casus op zoek naar mensen in een specifieke rol: één medewerker uit het museum en 

één deelnemer. De kans dat dan precies de juiste persoon gevonden wordt en dat deze ook nog 

‘ja’ zegt, is dan klein. Om die reden heb ik, toen mij werd aangeboden dat ik bij het Manchester 

Museum twee medewerkers én twee deelnemers zou kunnen interviewen, snel akkoord 

gegeven. Zo is er wel een disbalans in het aantal respondenten per casus.  

 

Voor het casestudyonderzoek heb ik dus enkele wetenschappelijke rapporten bestudeerd en 

heb ik vier interviews uitgevoerd. Ik heb drie individuele interviews en één duo-interview 

afgenomen. De interviews waren bedoeld om ervaringen van deelnemers en organisatoren van 

de projecten te belichten, ter verdieping en verrijking van de informatie die ik uit bestudering 

van rapporten en literatuurstudie haalde. De interviews duurden tussen de twintig en vijftig 

minuten en werden gevoerd in het Engels. Ik heb alle respondenten een informed consent-

formulier laten ondertekenen voor het gebruik van hun verhalen in mijn scriptie. In dat 

formulier konden zij ook aangeven of zij met hun volledige naam in mijn onderzoek genoemd 

wilden worden. Dit wilde ik graag weten omdat het gebruik van namen de leesbaarheid van 

een tekst hoger maakt en omdat ik in elk geval van de museummedewerkers de verwachting 

had dat zij om publiciteitsredenen misschien juist wél herleidbaar genoemd wilden worden.  

Kate Glynn, een van de projectmanagers bij if:Volunteering for Wellbeing (RM1), deelnemer 

Maria José van if:Volunteering for Wellbeing (RD1) en Judy Willcocks, betrokkene bij 

Museums on Prescription (RM3), gaven die toestemming. Om die reden zijn hun namen in 

deze scriptie terug te lezen en blijven RM2 en RD2 anoniem.  

 

De verzamelde data: 

1. 

Inspiring Futures: 

Volunteering for 

Wellbeing 

2. 

Museums on Prescription 

3. 

HumanKind 

Document: Evaluatierapport 

(Warby, Garcia & Winn, 

2016). 

 

Document: Algemeen 

onderzoeksverslag (Chatterjee, 

Camic, Lockyer & Thomson, 

2017). 

Document: Voorbereidend 

rapport (MacLeod, Dodd 

& Plumb, 2018). 

Interview: Projectmanager 

Kate Glynn (RM1) 

 

Document: Evaluatierapport 

van het project bij het 

CSMM&SC (Willcocks, 

2017). 

Document: 

Evaluatierapport 

(MacLeod, Thornhill, 

Dodd, Sandell, Plumb, 

Brouwer & Cuzzola, 

2020). 
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Interview: Projectmanager 2 

(RM2) 

 

Interview: 

Museummedewerker en docent 

Judy Willcocks (RM3) 

 

Interview: Deelnemer Maria 

José (RD1) 

 

  

Interview: Deelnemer 2 

(RD2) 

  

Film: if: Volunteering for 

Wellbeing (F1)9 

  

Film: Participant case 

studies (F2)10 

  

Film: Volunteering for 

wellbeing (F3)11 

  

 

Analyseprocedure 

Ik voerde interviews uit om de derde deelvraag ‘Welke soorten projecten hebben musea al 

uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan en wat hebben die projecten opgeleverd?’ te 

kunnen beantwoorden. Ik startte dit onderzoek met een literatuurstudie. Daar kwam 

bijvoorbeeld uit naar voren welke voorwaarden er vastzitten aan een goede 

eenzaamheidsinterventie, zoals samenwerking met andere partijen. Vervolgens stelde ik, met 

de deelvraag en de resultaten van de literatuurstudie in mijn achterhoofd, een topiclijst samen 

om te gebruiken in de interviews, waarmee ik wilde achterhalen wat de museumprojecten 

opgeleverd hadden. De medewerkers vroeg ik bijvoorbeeld naar verwachtingen van het 

project, succespunten en uitdagingen, naar de gesloten partnerschappen en naar tips voor 

projecten in de toekomst. In de topiclijst voor deelnemers stonden succespunten en 

uitdagingen centraler omdat zij geen organisatorische rol in het project hadden. De topiclijst 

heb ik na overleg met mijn begeleider Anja Machielse en met Ivo van Werkhoven van het 

Zeeuws Museum verfijnd (zie bijlage 1).  

 

Nadat ik de interviews had afgenomen, heb ik ze handmatig in het Engels getranscribeerd. 

Vervolgens heb ik de transcripten doorgelezen en heb ik enkele codes bedacht om fragmenten 

uit de transcripten te kunnen groeperen. Deze codes zijn losjes gebaseerd op de onderwerpen 

uit de topiclijst maar zijn compacter geformuleerd, zoals ‘succespunten’, ‘uitdagingen’ en 

‘mooie herinnering’ (zie bijlage 2). Met hulp van het computerprogramma Atlas.ti heb ik 

 
9 https://www.iwm.org.uk/volunteer/programmes/volunteering-for-wellbeing 
10 Idem. 
11 Idem. 
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codes aan de transcripten verbonden. Van de evaluatiedocumenten van de cases heb ik korte 

samenvattingen geschreven en daarop heb ik dezelfde codes toegepast, wat resulteerde in 

uitgebreide opsommingen van bijvoorbeeld ‘succespunten’ en ‘uitdagingen’. Vervolgens heb 

ik de gegroepeerde tekstfragmenten uit de transcripten en de samengevatte punten uit de 

evaluatiedocumenten per code doorgelezen. Deze informatie heb ik in kopjes beschreven in 

het derde hoofdstuk, waar ik afwisselend inzichten uit de interviews en de 

evaluatiedocumenten bespreek. Ik geef steeds duidelijk aan waar de informatie vandaan komt. 

Hoewel de interviews zijn afgenomen in het Engels, heb ik de citaten naar het Nederlands 

vertaald om de leesbaarheid van de scriptie te verhogen.   

 

Voor de analyse van de resultaten in 

hoofdstuk 4 heb ik steeds onderdelen uit 

hoofdstuk 1 en 2 verbonden aan de 

resultaten van de casusanalyse uit 

hoofdstuk 3. Ik koppelde de succesfactoren van de cases uit hoofdstuk 3 aan de werkzame 

elementen uit hoofdstuk 2 en ik heb gekeken naar wat er op elkaar aansloot en wat er ontbrak. 

Kijkend naar de in hoofdstuk 2 besproken problemen van huidige eenzaamheidsinterventies en 

de uitdagingen in de cases heb ik enkele algemene uitdagingen van museumprojecten rondom 

eenzaamheid kunnen formuleren. Tot slot heb ik voorwaarden voor een goed museumproject 

tegen eenzaamheid kunnen beschrijven door terug te pakken op de in hoofdstuk 2 besproken 

voorwaarden voor een goede eenzaamheidsinterventie en deze aan te vullen met resultaten uit 

de casusanalyse. In dit onderzoek zal ik het hebben over ‘museumprojecten’ en niet over 

‘museuminterventies’, hoewel het wel interventies zijn. Ik vind ‘interventie’ te klinisch klinken 

en denk dat ‘museumproject’ begrijpelijker is voor lezers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Het concept eenzaamheid 

Hoofdstuk 2: Interventies tegen eenzaamheid 

Hoofdstuk 3: Museumprojecten 

Hoofdstuk 4: Succespunten en uitdagingen 
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In deze sectie bespreek ik in vier hoofdstukken de resultaten van mijn onderzoek. Het eerste 

hoofdstuk geeft een theoretisch overzicht van de belangrijkste opvattingen over eenzaamheid: 

de verschillende soorten, oorzaken en gevolgen. In het tweede hoofdstuk bespreek ik werkzame 

elementen van eenzaamheidsinterventies en kijk ik ook naar de knelpunten in huidige 

eenzaamheidsinterventies. In het derde hoofdstuk geef ik een kort overzicht van onderzoek naar 

de werking van kunst- en cultuur, maar in het bijzonder museumprojecten, op eenzaamheid, en 

ik vervolg met een beschrijving van de drie gekozen cases. In het vierde hoofdstuk bespreek ik 

deze resultaten door de eerste drie hoofdstukken op verschillende aspecten aan elkaar te 

verbinden.   
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Hoofdstuk 1 

Het concept eenzaamheid 
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1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beantwoord ik de eerste deelvraag: Welke opvattingen zijn er in de literatuur 

te vinden over eenzaamheid? Het is belangrijk om eerst inzichtelijk te maken wat eenzaamheid 

precies is voordat ik de hoofdvraag beantwoord. In dit hoofdstuk bied ik een gestructureerd 

overzicht van de in wetenschappelijke literatuur meest gangbare opvattingen over eenzaamheid. 

Ik bespreek verschillende definities, aspecten en verschijningsvormen van eenzaamheid, geef 

een overzicht van de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid en bespreek wie er onder kunnen 

lijden. Ik gebruik in dit hoofdstuk zoveel mogelijk recente literatuur en ik put uit reviewstudies 

en meta-analyses. Zo bied ik een overzicht van de meest recente opvattingen rondom 

eenzaamheid in de academische wereld. Daarnaast maak ik voor meer praktijkgerichte kennis 

gebruik van enkele recente onderzoeken van Movisie, het landelijke kennisinstituut voor een 

samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.12 Dit hoofdstuk biedt weliswaar een 

theoretische basis, maar dat betekent niet dat het uitputtend en helemaal volledig is. Het is 

bovenal een poging om eenzaamheid op begrijpelijke wijze en vanuit de wetenschap 

inzichtelijk te maken.  

 

1.2 Eenzaamheid door de geschiedenis heen 

Zou je een willekeurig persoon vragen om zich een dag lang te verdiepen in eenzaamheid, dan 

zou deze aan het eind van de dag gegarandeerd iets zeggen als: ‘Eenzaamheid, dat is complex!’ 

Of het nu gaat over de vele verschijningsvormen, oorzaken, gevolgen of oplossingen van 

eenzaamheid, het is een feit dat mensen uit allerlei disciplines zich bij het thema betrokken 

voelen en dus is er veel kennis over te verzamelen.  

 

Hoewel eenzaamheid al sinds het vroege begin van de mensheid invloed heeft op ons leven, en 

er in kunstvormen als gedichten, romans en liederen al eeuwenlang aandacht aan wordt besteed, 

krijgt het thema pas vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw de aandacht van academici 

(Sønderby, 2013; Weiss, 1973). Perlman & Peplau (1981) waren de eerste onderzoekers die 

met hun boek Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy een overzicht 

gaven van de verschillende theoretische benaderingen van eenzaamheid die tot dusver bekend 

waren. De focus lag in al die benaderingen op verschillende aspecten van eenzaamheid, zoals 

op het cognitieve of affectieve vlak. Vandaag de dag is er onder onderzoekers consensus over 

de subjectieve aard van eenzaamheid en staat in wetenschappelijk onderzoek vaak óf de 

 
12 Zie voor meer informatie: https://www.movisie.nl/, bekeken op 6 juli 2022.  
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cognitieve, óf de affectieve component van eenzaamheid centraal (Wolfers, Stam & Machielse, 

2021). Dat houdt in dat de aandacht ofwel ligt op de negatieve emotionele ervaring (affectief), 

ofwel op de discrepantie tussen de bestaande en verlangde sociale relaties (cognitief) 

(Sønderby, 2013). Recentelijk is er ook meer aandacht voor de existentiële kant van 

eenzaamheid, waarbij een gebrek aan zingeving ervaren wordt (Jorna, 2012).13   

 

1.3 Definities van eenzaamheid 

Dat eenzaamheid een subjectieve, individuele ervaring is, wordt in de meeste definities 

aangenomen. Dat maakt het lastiger om zicht te krijgen op bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt 

en wie er in welke mate last van heeft. Elk individu ervaart eenzaamheid op een andere, eigen 

manier. Wetenschappers proberen desondanks woorden te geven aan wat eenzaamheid behelst 

en ik zal de belangrijkste componenten uit al die verschillende definities kort benoemen. 

Voordat ik dat doe, geef ik eerst een indruk van wat eenzaamheid níet is. 

 

1.3.1 Wat is eenzaamheid niet? 

Eenzaamheid is allereerst niet hetzelfde als sociale isolatie (Machielse, 2011; Sønderby, 2013; 

Van der Zwet, De Vries & Van de Maat, 2020). Isolatie is objectief meetbaar: je kunt tellen 

hoeveel mensen een persoon per dag ontmoet. Toch hoeft een individu dat een week lang geen 

ander mens spreekt, zich niet noodzakelijk eenzaam te voelen. Daartegenover staat dat een 

individu dat elke dag tientallen mensen spreekt, zich wél eenzaam kan voelen. Eenzaamheid is 

ten tweede ook niet een sociaal-maatschappelijk probleem dat je van de ene op de andere dag 

kunt oplossen (The & Van Wijngaarden, 2017). Als je eenzaamheid ziet als een gemakkelijk 

oplosbaar probleem, blijft het “innerlijk leven, de diepte in onszelf en zelfwording (…) 

waardoor een mens zin (onder)vindt”, buiten beeld, stellen Jorna en Voois (2014, p. 36).  

 

1.3.2 Wat is eenzaamheid wel? 

Eenzaamheid is een onvermijdelijk deel van het menselijk leven en speelt zich zowel buiten als 

binnenin ons af. Het is een subjectieve ervaring waarbij vaak onplezierige, negatieve gevoelens 

optreden (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007; Perlman & Peplau, 1981; Van Tilburg, 

2020). Er is sprake van een discrepantie in de wijze waarop een individu de eigen sociale relaties 

bekijkt: dat waar iemand naar verlangt en dat wat er al aanwezig is in het sociale netwerk, 

komen niet overeen (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007; Van Tilburg, 2020). Deze 

 
13 GGD Zeeland (oktober 2018). Eenzaamheid en zingeving bij Zeeuwse ouderen. 
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cognitieve discrepantietheorie van eenzaamheid (Perlman & Peplau, 1981) is de meest 

gangbare manier waarop eenzaamheid tegenwoordig wordt uitgelegd.  

 

Wetenschappelijke artikelen over eenzaamheid starten 

vaak met een beschrijving van eenzaamheid vanuit het 

perspectief van de auteurs, gekoppeld aan de algemeen 

bekende opvattingen en definities zoals die hierboven. 

Dat leidt tot een scala aan associaties en facetten.  

 

Eenzaamheid is subjectief en persoonlijk (De Jong 

Gierveld & Van Tilburg, 2007). Zelfs voor één persoon 

kan eenzaamheid van de ene op de andere dag heel 

anders aanvoelen, afhankelijk van de omstandigheden 

(Dahlberg, 2007). Het is een innerlijke ervaring, 

gekoppeld aan de menselijke existentie en ziel (Jorna & 

Voois, 2014). “Eenzaamheid kan variëren van een 

kortstondige maar hevige bui tot (…) een deprimerende 

episode van vele, vele jaren”, stelt Andries Baart 

(2021). Het heeft dus ook geen eenduidig tijdsverloop.  

 

Eenzaamheid is complex (Ahkter-Khan & Au, 2020; Engbersen, 2019; Sønderby, 2013).14 Het 

heeft vele oorzaken en vele vormen15, is genuanceerd en heeft vele betekenissen (Dahlberg, 

2007). Het is veelkleurig (The & Van Wijngaarden, 2017), niet eenduidig (Weiss, 1973), 

ongrijpbaar (Jorna & Voois, 2014) en veelkoppig (Engbersen, 2019).  

 

Eenzaamheid kan een gebrek aan verbinding met jezelf zijn (Jorna, 2012). Marjan Slob in De 

lege hemel: Over eenzaamheid (2020) ziet het als twee kanten van dezelfde medaille: “Anderen 

missen, jezelf missen. (…) twee vormen van een tekort aan verbondenheid. Twee vormen van 

eenzaamheid” (Slob, 2020). We staan in eenzaamheid niet alleen los van anderen, maar ook 

van onszelf (Hertz, 2020). Met die innerlijke ervaring moeten we ook rekening houden als we 

eenzaamheid proberen te begrijpen, stelt Jorna (2012). 

 
14 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
15 Idem. 

Eenzaamheid 

“Soms denk ik: we leven in een 

‘textiel’, een weefsel van talloze 

draden en draadjes – met 

vrienden, met familieleden, met de 

toekomst, met het verleden, met 

ons zelfbeeld, met onze 

maatschappelijke positie, met de 

waarde die we denken te hebben 

in de mensenwereld. Eenzaam-

heid is de naam voor de scheur in 

dat textiel: de draadjes knappen 

en de samenhang gaat kapot. 

Eenzaamheid als een rafelig 

bestaan: losse en gebroken 

draadjes zonder enige zin, zonder 

samenhang. Wat nu rafels zijn, 

was eerder onderdeel van een 

gaaf geheel” 

Uit Baart (2021), p. 10 
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Eenzaamheid wordt vaak zwart-wit opgevat: als positief of negatief. Vooral de negatieve 

aspecten krijgen in wetenschappelijk onderzoek veel aandacht (Dahlberg, 2007). De eenzame 

mens ervaart bijvoorbeeld schaamte, stress, verlegenheid, angst, pessimisme, minder 

eigenwaarde, heeft verminderde sociale vaardigheden en ervaart weinig sociale steun 

(Fokkema, Schoenmakers & Van Tilburg, 2012; Perlman & Peplau, 1981). Toch kun je 

eenzaamheid ook positief bekijken: het wordt soms ook nodig geacht om talenten tot bloei te 

laten komen (Slob, 2020; Van Tilburg, 2020). Sommige mensen hebben perioden van 

afzondering nodig en kunnen dat ook bewust opzoeken (Engbersen, 2019). Denk bijvoorbeeld 

aan Henry David Thoreau en zijn boek Walden, dat hij schreef na een lange periode alleen 

doorgebracht te hebben in een bos in Massachusetts. Leven in eenzaamheid is dan iets positiefs, 

een groeiproces, een les voor de ziel, een mogelijkheid tot ontwikkeling (Jorna & Voois, 2014). 

Er kunnen andere connecties worden aangegaan, bijvoorbeeld met de natuur, muziek of boeken 

(Dahlberg, 2007).  

 

Op eenzaamheid ligt vaak een stigma. Eenzame mensen worden door vooroordelen als “minder 

leuk” gezien (Van der Zwet et al., 2020), als “sociaal minder aangepast, minder competent, 

minder intelligent, passiever, minder oprecht en minder geschikt als vriend dan niet eenzame 

mensen” (Fokkema et al., 2012, p. 12). Eenzame mensen lijken negativiteit door te geven aan 

anderen, wat kan leiden tot een cyclus van negatieve interacties (Masi, Hsi-Yuan, Hawkley & 

Cacioppo, 2011). Eenzaamheid wordt bovendien uit verlegenheid vaak niet ter sprake gebracht, 

enerzijds omdat men zich niet wil opdringen en anderzijds omdat men niet verantwoordelijk 

wil zijn voor het vinden van een oplossing (Jonkers & Machielse, 2012). Er lijkt in onze 

samenleving wel een plicht te zijn tot niet-eenzaamheid, stelt René Diekstra, emeritus-

hoogleraar en psycholoog, in Engbersen (2019). Hierdoor blijft veel eenzaamheid verhuld, 

verborgen, taboe.16 Een sprankje van hoop komt voort uit de coronacrisis: het taboe rondom 

eenzaamheid lijkt in die periode te zijn afgenomen.17  

 

Door het stigma is eenzaamheid moeilijk bespreekbaar en de subjectieve aard maakt het lastig 

meetbaar. Hoeveel eenzaamheid is nodig om meegeteld te worden in een meting? Je zou al snel 

een eenzijdig en beperkt beeld krijgen dat niet weergeeft hoe mensen hun eenzaamheid ervaren 

 
16 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid 
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(Jorna & Voois, 2014). Deelnemers aan onderzoeken hebben vaak verschillende ideeën bij 

eenzaamheid waardoor er niet snel een eenduidig beeld naar voren zal komen (Van Tilburg, 

2020). Ook is het expliciet benoemen van eenzaamheid in onderzoek niet altijd aan te raden, 

omdat je mensen daarop kunt vastpinnen en het stigma weer groter wordt (Engbersen, 2019). 

De vraag ‘ben jij eenzaam’ zal door veel mensen niet gemakkelijk met ‘ja’ beantwoord worden, 

helemaal niet bij groepen waarvoor eenzaamheid niet kenmerkend is, zoals jongeren (Jorna, 

2012). Het proberen vast te leggen van eenzaamheid kan dus gemakkelijk gepaard gaan met 

verkleuring van de resultaten (Luhman & Hawkley, 2016).   

 

1.4 Soorten eenzaamheid  

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarin wetenschappelijk onderzoek naar 

eenzaamheid steeds verder ontwikkeld werd, zijn er veel soorten eenzaamheid onderscheiden. 

Er kunnen vele typen gemis vastgesteld worden, waarbij per type ook verschillende emoties 

komen kijken: een individu kan eenzaamheid op verschillende momenten anders beleven 

(Dahlberg, 2007). In deze bespreking maak ik onderscheid tussen de drie meest besproken 

vormen van eenzaamheid: sociaal, emotioneel en existentieel. Dat betekent echter niet dat er 

niet nog veel meer soorten en nuances te onderscheiden zijn: Andries Baart publiceerde 

bijvoorbeeld recent een essay waarin hij een rijke beschrijving van eenzaamheid geeft in tien 

gestalten (Baart, 2021).  

 

Sociale eenzaamheid wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een breder sociaal netwerk 

waarmee betekenisvolle relaties kunnen worden opgebouwd (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 

2007; Van Tilburg, 2020; Weiss, 1973). Het gaat hier dus vooral om de kwantiteit van de 

contacten.18 Er is sprake van een gebrek aan verbinding en gemeenschap (Perlman & Peplau, 

1981), er zijn weinig mensen om bijvoorbeeld activiteiten mee te ondernemen (Fokkema et al.,  

2012).  

 

Emotionele eenzaamheid wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een persoonlijke, intieme 

en emotionele relatie (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007; Perlman & Peplau, 1981; Van 

Tilburg, 2020; Weiss, 1973). Het gaat hier dus om de kwaliteit van contacten.19 Er is een gemis 

 
18 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
19 Idem. 
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aan goede vrienden bij wie troost, verbinding en betekenis gevonden kan worden.20 

Wetenschappers stellen vast dat deze soort eenzaamheid tijdens de coronacrisis het sterkst is 

toegenomen.21  

 

Existentiële eenzaamheid lijkt de meest complexe van de drie hier besproken soorten. Het gaat 

om gevoelens van zinloosheid en doelloosheid in het leven.22 Naar deze soort eenzaamheid is 

het minst onderzoek gedaan. Daardoor raakt het soms uit ons zicht en kunnen we het moeilijk 

herkennen (Jorna & Voois, 2014). Existentiële eenzaamheid treedt in de levensloop vaak op bij 

breukervaringen waardoor een gebrek aan zin ervaren wordt (The & Van Wijngaarden, 2017).23 

Deze soort eenzaamheid kan optreden als een individu wél voldoende betekenisvolle relaties 

en gezelschap ervaart, dat geldt voor de andere twee vormen niet (Van Tilburg, 2020). Er is bij 

deze vorm meer sprake van samenhang met existentiële thema’s als angst, zinloosheid en dood 

(Jorna, 2012). Toch zijn er met beide andere soorten eenzaamheid wel punten van overlap te 

herkennen.  

 

1.5 Wie ervaart eenzaamheid? 

Net als de vraag wat eenzaamheid is, is ook de vraag wie precies eenzaamheid ervaart lastig te 

beantwoorden. Het korte antwoord zou zijn: Iedereen! Wereldwijd, in alle leeftijden, op alle 

sociale niveaus en in alle bevolkingsgroepen komt eenzaamheid voor en voor alle mensen is 

het even schadelijk (Hertz, 2020, p. 14; Surkalim, Luo, Eres, Gebel, Van Buskirk, Bauman & 

Ding, 2021).24 Psychiater Dirk de Wachter schetst een mooi beeld van die universaliteit van 

eenzaamheid: “Niet alleen de oude weduwnaar die treurt om zijn geliefde die na zestig jaar 

huwelijk is verdwenen, maar ook de jonge mens die in zijn bloei van zijn leven is, ogenschijnlijk 

alles heeft, die er goed uitziet, is eenzaam” (Engbersen, 2019, p. 30). Door de coronacrisis wordt 

voor meer mensen duidelijk dat iedereen zich eenzaam kan voelen en daardoor is er meer 

aandacht voor het thema.25 

 

 

 
20 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid, p. 12. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 GGD Zeeland (oktober 2018). Eenzaamheid en zingeving bij Zeeuwse ouderen. 
24 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. 
25 Idem.  
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Hoewel dus iedereen in elke fase van zijn leven, waar dan ook ter wereld, eenzaamheid kan 

ervaren, is wel bewezen dat eenzaamheid door een mensenleven heen in sommige fasen sterker 

ervaren wordt dan in andere. Wetenschappers spreken wel over eenzaamheid in de vorm van 

de letter ‘U’: zie figuur 1 (uit Yang & Victor, 2011). In de adolescentie (de linkerpoot van de 

U), en onder oudste ouderen (de rechterpoot van de U), is eenzaamheid het sterkst aanwezig. 

In de fasen ertussen en ervóór, dus bij jongeren en mensen van middelbare leeftijd, is 

eenzaamheid in mindere mate aanwezig, maar naar die groep is ook nog weinig onderzoek 

gedaan (Jorna, 2012; Luhman & Hawkley, 2016; Van der Zwet et al., 2020). De groep ouderen 

heeft in eenzaamheidsonderzoek tot dusver verreweg de meeste aandacht gekregen, en dat is 

niet vreemd als je weet dat een hogere leeftijd vaker gepaard gaat met verlieservaringen: verlies 

van bijvoorbeeld gezondheid, partner, beroep of mobiliteit.26 En zoals bij het definiëren van 

eenzaamheid duidelijk werd, kan verlies leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Wat vaak 

herhaald wordt in literatuur over eenzaamheid, is dat we ons ervan bewust moeten blijven dat 

ouderen niet de enige risicogroep zijn (Engbersen, 2019; Luhman & Hawkley, 2016).27 

Onderzoek naar andere doelgroepen lijkt dan ook steeds gangbaarder te worden.  

 

 
26 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. 
27 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
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1.6 Oorzaken van eenzaamheid 

Eenzaamheid treedt meestal op na een externe gebeurtenis, zoals het verliezen van een partner. 

Zo’n externe gebeurtenis is waar ik op doel als het gaat over ‘oorzaken’: het betreft een causale 

relatie. Risicofactoren bepalen vervolgens in welke mate een individu die eenzaamheid zal 

ervaren. Leeftijd is bijvoorbeeld een risicofactor: hoe ouder je bent, hoe meer kans je loopt om 

je eenzaam te voelen. Woonsituatie is er ook één: voor ouderen geeft alleen wonen meer kans 

op eenzaamheid dan voor jongeren (Luhman & Hawkley, 2016). Het niet hebben van een relatie 

geeft vooral op middelbare leeftijd meer kans op eenzaamheid dan bijvoorbeeld in de 

adolescentie (Luhman & Hawkley, 2016).  

 

Oorzaken van eenzaamheid liggen zowel in de persoonlijke context als in de maatschappelijke 

context (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007) en vaak zijn de veroorzakers omstandigheden 

waar we zelf geen invloed op hebben.28 Hieronder maak ik een tweedeling tussen individuele 

en maatschappelijke oorzaken en daaronder vul ik verschillende inzichten uit de literatuur in.  

 

1.6.1 Individuele oorzaken 

Individuele oorzaken voor eenzaamheid kunnen liggen in het wegvallen van of het ervaren van 

tekorten aan sociale relaties.29 Een gebrek aan sociale vaardigheden en competenties kan er ook 

toe leiden dat eenzaamheid optreedt (Engbersen, 2019). Soms hebben mensen hoge 

verwachtingen van relaties en voldoen de huidige relaties daar niet aan, waardoor ze zich 

eenzaam voelen.30 De keuzes die men maakt in het leven en de manier waarop men het eigen 

leven inricht, gedreven door persoonlijke karaktereigenschappen, zijn dus ook oorzaken voor 

eenzaamheid (Jorna & Voois, 2014).31 Er zijn bovendien enkele risicofactoren aan te wijzen 

die de mate van ervaren eenzaamheid kunnen beïnvloeden. Sociaal-demografische factoren 

zoals gender, economische status, werksituatie, burgerlijke staat, gezondheid, woon- en 

leefsituatie en leeftijd hebben daar allemaal invloed op (Surkalim et al., 2021).  

 

1.6.2 Maatschappelijke oorzaken 

Een van de belangrijkste maatschappelijke oorzaken die wordt aangewezen voor het optreden 

van eenzaamheid, is het afbrokkelen van tradities en het wegvallen van sociale verbanden 

 
28 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid 
29 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid 
30 Idem. 
31 Idem. 
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(Engbersen, 2019; Machielse, 2011; Sønderby, 2013).32 Relaties met vrienden en kennissen 

worden vaak opgebouwd via gemeenschappelijke betrokkenheid bij organisaties, zoals kerken, 

vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007). 

Sommige van deze vanzelfsprekende verbanden vallen door maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals verstedelijking of digitalisering steeds meer weg. Daardoor zijn mensen meer aangewezen 

op zichzelf voor het organiseren van sociaal contact en dat vereist sociale competenties en 

vaardigheden die niet iedereen in dezelfde mate heeft (Machielse, 2011). De 

verantwoordelijkheid voor het organiseren van het eigen leven is groter geworden, 

zelfredzaamheid en autonomie wordt in onze huidige samenleving belangrijk gevonden (Hertz, 

2020; Jorna & Voois, 2014). Sociaal contact, maar ook houvast in een bepaalde traditie, is niet 

langer een gegeven, maar een ‘opdracht’ (Jorna & Voois, 2014). Er ligt een alleroverheersende 

nadruk op vrijheid (Hertz, 2020), bijvoorbeeld om te kiezen waar je wel of niet in gelooft en 

met welke sociale verbanden je geassocieerd wil worden. Daar komt echter ook onzekerheid en 

angst bij kijken (Sønderby, 2013). Het eigenbelang, een gerichtheid op het eigen leven, wordt 

verkozen boven maatschappelijk belang, waardoor het gemeenschapsgevoel verdwijnt. 

Competitiedrang zwelt aan, waardoor relaties verbrokkelen (Engbersen, 2019; Hertz, 2020). 

Men raakt vervreemd van elkaar, er ontstaat een cultuur van anonimiteit waarin men beleefd 

maar ook verlegen en terughoudend is (Engbersen, 2019).  

 

1.7 Gevolgen van eenzaamheid 

Het vaststellen van de gevolgen van eenzaamheid kan ingewikkeld zijn, omdat een gevolg ook 

weer en oorzaak kan zijn voor het verergeren van de eenzaamheid. Iemand die een slechte 

gezondheid heeft en daardoor tijdelijk aan bed gekluisterd is, kan sterk vereenzamen. Daarnaast 

kan iemand die sterk eenzaam is, die zich door vervelende sociale ervaringen in het verleden 

niet geroepen voelt om de deur uit te gaan, óók aan bed of huis gekluisterd raken. De objectieve 

toestand, aan bed gekluisterd zijn, kan dus zowel oorzaak als gevolg van eenzaamheid zijn.  

 

Gevolgen van eenzaamheid zijn net als de oorzaken in categorieën op te delen. Ook hier maak 

ik een tweedeling tussen individuele (fysieke en mentale) gevolgen en maatschappelijke 

gevolgen. 

 

 
32 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
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1.7.1 Fysieke gevolgen voor het individu 

Eenzaamheid is op het eerste gezicht een zaak van de geest: iemand vóelt zich eenzaam. Maar 

voelen kun je ook met je lichaam, stelt Noreena Hertz (2020, p. 28). Wanneer het gaat over 

eenzaamheid moet dus niet alleen de eenzame geest in ogenschouw genomen worden, maar 

ook het eenzame lichaam. “De twee zijn natuurlijk met elkaar verweven”, stelt Hertz (2020, p. 

28).  

 

De gevolgen van eenzaamheid op de fysieke gezondheid zijn veelvoudig en het verband tussen 

de twee is in de wetenschap inmiddels duidelijk bewezen. Eenzaamheid is volgens Hertz (2020) 

net zo slecht als het roken van vijftien sigaretten per dag. Het leidt tot weinig energie (Perlman 

& Peplau, 1981), hoge bloeddruk en slaapproblemen (Fokkema et al., 2012; Masi et al., 2011), 

een verminderd immuunsysteem, een overvloed aan witte bloedcellen, een afname van 

cognitieve vaardigheden (Masi et al., 2011), cardiovasculaire aandoeningen, kanker, 

infectieziektes (Holt-Lunstad, 2018) en zelfs vroegtijdig sterven (Holt-Lunstad, Smith, Baker, 

Harris & Stephenson, 2015).  

 

1.7.2 Mentale gevolgen voor het individu 

“Wanneer mensen zich niet meer met anderen verbonden voelen”, stelt psychiater Dirk de 

Wachter in een essay van Movisie, “valt de bodem onder hun bestaan weg en zijn gevoelens 

van leegte, depressie en eenzaamheid het resultaat” (Engbersen, 2019, p. 29). Mensen hebben 

een aangeboren neiging tot het in stand houden van verbondenheid met anderen, stellen 

Baumeister en Leary (1995). Belongingness, stellen zij, is voor ons voortbestaan net zo 

belangrijk als eten! 

 

Er zijn veel mentale problemen die door eenzaamheid veroorzaakt worden. Een eenzaam mens 

voelt zich niet gezien, niet gehoord, leeg, als in een vacuüm. Hij schaamt zich, want 

eenzaamheid is een beladen thema waar vanwege het taboe dat erop rust, niet gemakkelijk over 

gesproken wordt (Fokkema et al., 2012; The & Van Wijngaarden, 2017). Hij heeft 

verlatingsangst maar wel een verlangen om het leven te delen, al voelt hij zich kwetsbaar en 

buiten de groep staan (Dahlberg, 2007). Zijn eenzaamheid leidt tot lagere sociale vaardigheden 

(Schoenmakers, 2020), een overgevoeligheid voor sociale gevaren, allerlei psychische ziektes 

(Masi et al., 2011), een lager zelfbeeld en een grotere kans op verslavingen (Fokkema et al., 

2012). Hij ervaart weinig zin in het leven (O’Donnell, Bentele, Grossman, Le, Jang & Steger, 

2014). Zijn denken en handelen verandert meer naarmate de eenzaamheid langer duurt, tot een 
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punt dat de eenzaamheid chronisch is en alle hierboven besproken gevolgen blijven toenemen 

(Masi et al., 2011). Hij komt in een negatieve spiraal terecht, trekt zich terug, wordt weer 

eenzamer en trekt zich daardoor nog verder terug.33 Eenzaamheid is dus een zichzelf 

versterkend proces. De kwaliteit van leven gaat daarbij sterk achteruit (The & Van 

Wijngaarden, 2017).  

 

1.7.3 Maatschappelijke gevolgen 

Gevolgen van eenzaamheid voor de maatschappij liggen onder andere in een toename van 

gezondheidsproblemen en daarmee hogere zorgkosten en een hogere werkdruk in de zorg 

(Fokkema et al., 2012). De opsommingen hierboven laten het namelijk niet onwaarschijnlijk 

lijken dat met de toename van eenzaamheid, ook de vraag naar hulp van o.a. psychologen en 

artsen toeneemt. Door een gebrek aan een ondersteunend netwerk zijn eenzame mensen nu 

meer afhankelijk van hulp van buitenaf (Schoenmakers, 2020; Van Campen et al., 2017). 

Bovendien is eenzaamheid schadelijk voor de sociale cohesie in de samenleving (Hortulanus & 

Machielse, 2011; Machielse, 2011). Door eenzaamheid verschuilen mensen zich door de sneller 

achter hun eigen voordeur. Deelname aan de maatschappij neemt af, terwijl dat een belangrijke 

voorwaarde is voor sociale cohesie. We kunnen geen gemeenschappelijke raakvlakken vinden 

als er geen ruimte is waar we elkáár kunnen vinden (Hertz, 2020) en dit resulteert in een gebrek 

aan gemeenschapsgevoel en solidariteit.  

 

1.8 Conclusie 

Ik heb beschreven dat eenzaamheid een complex en subjectief, maar universeel verschijnsel is 

waarvan de oorzaken zowel bij individuen als in de samenleving gevonden kunnen worden. 

Gevolgen van eenzaamheid hebben invloed op de fysieke en mentale gesteldheid van het 

individu en zijn ook in de maatschappij terug te zien, bijvoorbeeld in het verdwijnen van 

gemeenschapsgevoel. Een aanvulling voor mijn eigen opvatting van eenzaamheid en voor hoe 

ik het in dit onderzoek interpreteer, is dat eenzaamheid niet alleen in sociale relaties kan 

optreden, maar ook een innerlijke, existentiële ervaring kan zijn. 

  

 

 

 

 
33 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met 

de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid, p. 8.  
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Hoofdstuk 2 

Interventies tegen eenzaamheid 
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2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beantwoord ik de tweede deelvraag: ‘Wat is er bekend over werkzame 

elementen van interventies om eenzaamheid tegen te gaan?’ Als er iets duidelijk wordt uit de 

bespreking van de fysieke, mentale en maatschappelijke gevolgen van eenzaamheid in het 

voorgaande hoofdstuk, is het wel dat eenzaamheid een probleem is dat we simpelweg niet weg 

kunnen wuiven. De gevolgen zijn té ernstig en de bewijzen daarvoor zijn té overweldigend. 

Niet vreemd dus dat mensen uit allerlei disciplines en richtingen zich buigen over de vraag hoe 

eenzaamheid het best aangepakt kan worden. Daarbij is de hoop natuurlijk dat de eenzame mens 

weer opknapt: fysiek en psychisch gezond, en daarmee minder een ‘last’ voor het zorgsysteem. 

De vraag is dan: hoe doe je dat? In dit hoofdstuk beschrijf ik knelpunten van huidige 

interventies, schets ik voorwaarden voor goede interventies en bied ik een overzicht van door 

Bouwman en Van Tilburg (2020) onderscheiden werkzame elementen in 

eenzaamheidsinterventies.  

 

2.2 Woordgebruik 

In de vele artikelen die ik voor dit onderzoek heb 

bestudeerd, wordt op net zo vele manieren 

gesproken over eenzaamheid. Moeten we het 

signaleren, oplossen, verlichten? Figuur 2 is een 

woordwolk waarin de meest voorkomende 

woorden uit verschillende wetenschappelijke 

artikelen zijn weergegeven (Ahkter-Khan & Au, 

2020; Broese van Groenou, 2007; Eccles & 

Qualter, 2021; Fokkema & Stevens, 2007; 

Fokkema et al., 2012; Jorna & Voois, 2014; 

Stevens, 2007).34 35 In dit onderzoek zal ik vasthouden aan ‘tegengaan’, omdat dat mijns inziens 

het meest neutraal en breed interpretabel is. Waar ik literatuur parafraseer, blijf ik wel bij de 

woorden van de auteurs.  

 

 
34 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
35 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2018). Actieprogramma. Eén tegen eenzaamheid. 

Figuur 2 
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De woordwolk maakt duidelijk dat de eerste stap in het tegengaan van eenzaamheid al gelijk 

een lastige is: wat wil je eigenlijk bereiken? Hoe ziet dat eruit, wat betekent ‘verlichten’ 

bijvoorbeeld? En hoe ontwerp je vervolgens een geschikte interventie om dat doel te bereiken?  

 

2.3 Interventies 

Een interventie is een systematische manier van handelen die wordt ingezet om een bepaald 

doel te bereiken (Bouwman & Van Tilburg, 2020, p. 2). Denk bijvoorbeeld aan cursussen, 

voorlichting, gespreksgroepen, workshops, of een-op-een activiteiten. Verschillende 

interventies kunnen gecombineerd worden om meer effectieve uitkomsten te bewerkstelligen 

(Ahkter-Khan & Au, 2020). Bij het ontwerpen van een interventie moet volgens Ahkter-Khan 

en Au (2020) altijd gestart worden met de volgende vraag: “Where and when can we intervene 

– with what kind of interventions – and targeted to whom?” (p. 5). Om beter vorm te geven aan 

de interventie, is het behulpzaam om overzicht te hebben van effectieve interventies voor het 

thema waarmee je werkt, in het geval van dit onderzoek is dat dus eenzaamheid (Engbersen, 

2019). Zo’n overzicht zal ik later in dit hoofdstuk geven, in de vorm van werkzame elementen.   

 

2.4 Huidige eenzaamheidsinterventies 

Rond het thema eenzaamheid is vanuit o.a. gemeentes en 

maatschappelijke organisaties veel vraag naar geschikte 

interventies (Engbersen, 2019). “Het voorkomen en 

verminderen van eenzaamheid is een doel, of subdoel, in 

vele verschillende sectoren” (Van der Zwet et al., 2020, p. 

22). Denk bijvoorbeeld aan sectoren gericht op 

(geestelijke) gezondheid, mobiliteit, zorg, wonen en sport 

en cultuur (Van der Zwet et al., 2020). Beleidsmakers, 

onderzoekers en uitvoerders erkennen het probleem en 

bieden een grote verscheidenheid aan interventies gericht 

op netwerkontwikkeling, ontmoeting en activering van de 

deelnemers. Deze focus op ‘ontmoeting’ is echter geen 

duurzame of systematische oplossing (Jorna & Voois, 2014; Van der Zwet et al., 2020). Er 

ontstaan enkele problemen bij deze huidige interventies waardoor duidelijke effecten uitblijven. 

Hieronder bespreek ik enkelen van die problemen, in 2.6 ‘Voorwaarden voor een goede 

Paro 

“Eenzame ouderen een 

knuffelbaar pluchen zeehondje 

geven – Paro heet het beestje 

dat kan knorren en knipperen 

met zijn grote ogen – doet 

misschien iets met het zich 

alleen voelen, maar niets met 

eenzaamheid doordat de 

duiding van de situatie niet 

verandert, hooguit worden de 

ellendige ervaring en duiding 

even onderdrukt”. 

Uit Baart (2021), p. 11 
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eenzaamheidsinterventie’ beschrijf ik vervolgens wat nodig is om deze problemen te 

voorkomen.  

 

Allereerst wordt de complexiteit van het thema over het hoofd gezien. Er wordt dan uitgegaan 

van een soort eenzaamheid die meetbaar is, en die ook als sociaal probleem op te lossen is 

(Jorna & Voois, 2014). De geleefde ervaring van eenzaamheid wordt gereduceerd, kleiner 

gemaakt en versimpeld (The & Van Wijngaarden, 2017) en de individuele context en behoeften 

worden niet betrokken (Ahkter-Khan & Au, 2020). Maar “als je vijftien jaar geleden je partner 

hebt verloren en je zit nog steeds in isolement, dan gaat een gezellige bingomiddag dat niet 

oplossen”, schrijft Gerine Lodder treffend (Engbersen, 2019, p. 17). Het aanpassen van de 

interventie aan “the right person, at the right time” is dus van groot belang (Ahkter-Khan & Au, 

2020). 

 

Ten tweede lijken er problemen te ontstaan met het aanbrengen van focus in de groep waarvoor 

de interventie werkzaam zou moeten zijn: er is te veel of te weinig focus. Enerzijds wordt er in 

interventies soms te veel focus gelegd op één specifieke, afgebakende doelgroep, zoals wanneer 

alleen mensen met een bepaalde werksituatie of specifiek inkomen betrokken worden (Jorna & 

Voois, 2014). Een gevolg van zo’n doelgroepenbenadering is dat er te veel uitgegaan wordt van 

stereotypen die bij de doelgroep passen, in plaats van dat er gekeken wordt per individu (Jorna 

& Voois, 2014). Anderzijds ligt er in interventies soms te weinig focus op doelgroep, waardoor 

de interventie eigenlijk voor niemand echt geschikt is, denk bijvoorbeeld aan interventies voor 

‘ouderen’ (Schoenmakers, 2020; Van der Zwet et al., 2020). Er is dan sprake van een one size 

fits all benadering, waarbij een enkelvoudige interventie wordt toegepast op de gehele populatie 

(Ahkter-Khan & Au, 2020). Bovendien kan de beoogde doelgroep onzichtbaar zijn: deze 

mensen komen pas in beeld als de situatie uit de hand loopt en zij hun zorgmijdende gedrag niet 

langer kunnen voortzetten (Machielse, 2011). De juiste doelgroep wordt dus ook niet altijd 

bereikt.   

 

Ten derde zijn huidige interventies vaak gericht op ontmoeting met anderen, 

netwerkontwikkeling en activering (Machielse, 2011). Er ligt een nadruk op het ondernemen 

van activiteiten waarin het vormen van relaties en contact met anderen een grote rol speelt 

(Jorna & Voois, 2014). Ontmoeting is echter lang niet voor iedereen behulpzaam en de 

interventie zal dan ook niet werkzaam zijn voor een deel van de doelgroep (Engbersen, 2019; 

Machielse, 2011). De interventie geeft dan geen aandacht aan de zin die je zou kunnen vinden 
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in jezelf: het eigen unieke levensverhaal en de invloed die eenzaamheid daarop heeft, blijven 

onderbelicht (Jorna & Voois, 2014).  

 

Ten vierde zijn veel interventies van korte duur, vluchtig en incidenteel.36 Daartegenover staat 

dat er wel veel tijd, energie en geld in gaat zitten, terwijl niet gegarandeerd kan worden dat ze 

werken (Schoenmakers, 2020). De interventie is dan niet geborgd door continuïteit en is, omdat 

mensen na korte tijd weer aan hun lot worden overgelaten, niet effectief.  

 

Ten vijfde kan een interventie ook averechts werken en zelfs schade aanrichten. Gerine Lodder 

stelt dat het risico van het uitvoeren van een niet passende interventie is dat de negatieve spiraal 

van eenzaamheid in stand gehouden kan worden, of zelfs versterkt wordt (Engbersen, 2019, p. 

17). Een interventie die niet past, kan mensen doen afhaken, waardoor onzekerheid over de 

eigen vaardigheden alleen maar sterker wordt.37  

 

Kortom, er bestaat inmiddels een groot aantal interventies die allemaal veel rijkdom bevatten, 

maar tot op heden wordt die rijkdom helaas nog onvoldoende benut (Ahkter-Khan & Au, 2020; 

Bouwman & Van Tilburg, 2020). Voordat er lukraak allerlei nieuwe interventies bedacht 

worden, is een eerste cruciale zet om een stap terug te doen. Het grote geheel moet in beeld 

komen, zodat een mensgericht perspectief ingenomen kan worden, waarbij voldoende rekening 

wordt gehouden met de individuele context en behoeften van eenzame mensen (Ahkter-Khan 

& Au, 2020). Het is dan ook zaak om geen níeuwe interventies te ontwerpen, maar om voor 

aanvang van het ontwerpproces eerst die ene belangrijke vraag te stellen: “Where and when can 

we intervene – with what kind of interventions – and targeted to whom?” (Ahkter-Khan & Au, 

2020, p. 5). We moeten betere keuzes maken over de vorm, inhoud en het doel van de 

interventie en die toetsen aan werkzame elementen, niet spontaan iets nieuws verzinnen. Zo 

kan het probleem op maat en met meer differentiatie (in o.a. doelgroepen) worden aangepakt 

(Jorna & Voois, 2014).38 

 

 
36 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2018). Actieprogramma. Eén tegen eenzaamheid. 
37 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. 
38 Idem. 
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2.5 Werkzame elementen 

Nu duidelijk is wat er aan huidige interventies ontbreekt, bespreek ik enkele elementen van 

interventies die in de uitvoering effectief zijn gebleken voor het tegengaan van eenzaamheid. 

De werkzaamheid van een interventie kan theoretisch verantwoord worden aan de hand van 

‘werkzame elementen’ (Bouwman & Van Tilburg, 2020). Werkzame elementen zijn 

“onderdelen van een interventie die eraan bijdragen dat een doel van de interventie behaald 

wordt” (Bouwman & Van Tilburg, 2020, p. 2). Het zijn dus geen doelen op zich. Met behulp 

van kennis over die werkzame elementen kun je de interventie verbeteren en de effectiviteit 

vergroten (Bouwman & Van Tilburg, 2020, p. 6). Die kennis is nuttig voor bijvoorbeeld 

gemeenten en maatschappelijke organisaties (Engbersen, 2019). De elementen overlappen 

elkaar soms, of gaan samen op bepaalde aspecten. Bij het ontwikkelen van een interventie kan 

gekeken worden naar welke onderdelen van een eerdere interventie behouden kunnen worden, 

wat aangepast kan worden en wat vertaald kan worden naar de eigen concrete situatie: “Waar 

zit de vrijheid om het toepasbaar te maken op de eigen lokale werkelijkheid” (Engbersen, 2019, 

p. 13)? Bouwman en Van Tilburg (2020) onderscheiden zeven werkzame elementen van 

eenzaamheidsinterventies die in interventies worden ingezet om (sub)doelen te bereiken. Ik 

bespreek ze hieronder en waar mogelijk vul ik ze aan met inzichten uit andere literatuur. De 

zeven werkzame elementen zijn: 

 

1. Bezigheden. Men is bezig, bijvoorbeeld met een activiteit, waardoor de gedachte aan de 

eigen eenzaamheid tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt. In de afstand die op zo’n moment 

ontstaat tussen het individu en de eenzaamheid, kan gezocht worden naar een oplossing. Of de 

activiteit sociaal gericht is of niet, maakt niet uit, maar indirect kan bezig zijn wel bijdragen aan 

meer sociale relaties (Bouwman & Van Tilburg, 2020). Een voorbeeld van een interventie met 

dit werkzame element is het zingen in een koor met wekelijkse repetities.  

2. Ontmoeten. Men heeft de mogelijkheid tot nieuwe ontmoetingen, waardoor het netwerk 

wordt uitgebreid. De contacten kunnen eenmalig zijn, of over langere termijn uitgroeien tot 

diepgaande relaties (Bouwman & Van Tilburg, 2020). Een voorbeeld is het gebruiken van 

sociale media.  

3. Praktisch ondersteunen. Men krijgt hulp bij praktische zaken, waardoor het gevoel 

onderdeel te zijn van een groter, zorgzaam verband sterker wordt. Of de hulp eenmalig of 

structureel, door dezelfde of andere personen geboden wordt, maakt niet uit (Bouwman & Van 

Tilburg, 2020). Een voorbeeld is het ontvangen van bezoek van een thuiszorgmedewerker.  
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4. Betekenisvol contact. Men ervaart een intieme (vertrouwens)band met een ander, 

waarbinnen geborgenheid en herkenning gecreëerd worden. “Men kent elkaar van mens tot 

mens” (Bouwman & Van Tilburg, 2020, p. 4). Een voorbeeld is een maatjesproject, maar ook 

interventies met dieren (een bezoek van konijntjes op de afdeling, bijvoorbeeld) kunnen leiden 

tot betekenisvol contact (Bouwman & Van Tilburg, 2020).  

5. Sociale vaardigheden. Men vergroot de eigen sociale vaardigheden waardoor contact 

soepeler verloopt. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en sociale interacties en het sociale 

netwerk worden verbeterd (Masi et al., 2011). Men ervaart controle en gelooft meer in het 

vermogen om de eigen behoeften te vervullen (Ahkter-Khan & Au, 2020). Een voorbeeld is het 

volgen van een cursus over vriendschap waarin bepaalde vaardigheden aangeleerd worden 

(Bouwman & Van Tilburg, 2020, Engbersen, 2019).  

6. Realistische verwachtingen. Men kan de eigen onrealistische verwachtingen bijstellen, 

waardoor het opdoen van positieve ervaringen in sociale situaties gemakkelijker wordt. Een 

training kan helpen om zicht te krijgen op de eigen verwachtingen en gedrag, zoals bijvoorbeeld 

de eigen percepties van negativiteit (Masi et al., 2011), om vervolgens handreikingen te bieden 

voor verandering. Pas wanneer de eigen situatie anders ervaren kan worden, is de stap richting 

anderen echt van nut (Engbersen, 2019). Een voorbeeld is het volgen van cognitieve 

gedragstherapie (Bouwman & Van Tilburg, 2020).  

7. Betekenisvolle rol. Men wordt onderdeel van een groter geheel door iets te doen voor 

anderen (persoon, organisatie of samenleving). Dit leidt tot een gevoel van ‘erbij’ horen. Het 

zelfvertrouwen en zelfwaardering nemen toe, bijvoorbeeld door erkenning van anderen, 

waardoor iemand gemakkelijker met de eigen situatie kan omgaan. Een voorbeeld is het doen 

van vrijwilligerswerk (Bouwman & Van Tilburg, 2020).   

 

2.6 Voorwaarden voor een goede interventie 

Hieronder volgt een korte bespreking van enkele voorwaarden waaraan een interventie moet 

voldoen om eenzaamheid effectief tegen te gaan en waarmee de problemen besproken in 2.4 

voorkomen kunnen worden.    

 

De eerste voorwaarde is het leveren van maatwerk. Bij het ontwerpen van een interventie moet 

je beginnen bij het individu, de mens.39 Je moet met aandacht luisteren en de interventie 

afstemmen op de behoeften van het individu (Ahkter-Khan & Au, 2020; The & Van 

 
39 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
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Wijngaarden, 2017). Het unieke van ieders persoonlijke levensverhaal en de zelfbestemming 

moeten belicht worden (Jorna, 2012). Eenzaamheid is voor ieder mens iets anders en dus moet 

je oplossingen op verschillende gebieden beschikbaar hebben (Engbersen, 2019). Een integrale 

aanpak is van belang (Van der Zwet et al., 2020), waarbij gekeken wordt naar wat mensen nog 

wél kunnen en waarbij je aansluit op de “talenten, passies en vaardigheden van mensen”.40 In 

gesprek met mensen kunnen is er bovendien een kans dat zij zelf geschikte oplossingen 

aandragen (Schoenmakers, 2020).  

 

Ten tweede moet de interventie aangepast worden aan het specifieke type eenzaamheid 

(Engbersen, 2019; Van der Zwet et al., 2020). Mensen die existentiële eenzaamheid ervaren, 

zijn bijvoorbeeld niet gebaat bij een interventie die gericht is op het vergroten van het netwerk 

(Jorna, 2012).  

 

Ten derde moet je bewust bepalen op welke doelgroep je de interventie richt. Een middenweg 

tussen te veel en te weinig focus aanbrengen zou kunnen zijn om een interventie te ontwerpen 

voor een specifieke doelgroep, maar voorafgaand daaraan wel met individuen uit die doelgroep 

te spreken zodat je een beeld hebt van de context en struikelpunten die de doelgroep ervaart. 

Ben je eenmaal op het punt dat de interventie uitgevoerd kan worden, dan moet de menselijke 

maat altijd gewaarborgd worden: werk dus context- en behoeftegestuurd! 

 

De vierde voorwaarde is samenwerking. Daarbij is samenwerking met lokale partijen, die 

aandacht hebben voor de lokale context, aan te bevelen (Ahkter-Khan & Au, 2020).41 Een 

gezamenlijke aanpak kan voorbijgaan aan versnippering en vluchtigheid van interventies, en 

houdt oog voor eenzaamheid als veelomvattend vraagstuk (Engbersen, 2019).42 Uitvoerders 

van een interventie moeten bovendien adequate vaardigheden hebben: het succes van een 

interventie is sterk afhankelijk van de bekwaamheid en aandacht van de begeleider (Engbersen, 

2019; Fokkema & Stevens, 2007). Die kwaliteit is wellicht gemakkelijker te waarborgen als je 

ruime keuze hebt uit professionals van verschillende externe organisaties.  

 

Een vijfde voorwaarde is dat je de tijd moet nemen en waar mogelijk herhaling moet toepassen 

in de interventie. Er bestaat geen quick fix voor eenzaamheid, dus is het belangrijk dat je de tijd 

 
40 GGD Zeeland (oktober 2018). Eenzaamheid en zingeving bij Zeeuwse ouderen, p. 10. 
41 Coalitie Erbij (2017). Handreiking. Lokale aanpak van eenzaamheid. 
42 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2018). Actieprogramma. Eén tegen eenzaamheid. 
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kunt nemen en vertrouwen op kunt bouwen (The & Van Wijngaarden, 2017). Eenmalige 

interventies zijn zelden succesvol (Fokkema & Stevens, 2007).  
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Hoofdstuk 3 

Museumprojecten 
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beantwoord ik de derde deelvraag: ‘Welke soorten projecten hebben musea al 

uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan en wat hebben die projecten opgeleverd?’ Ik begin 

dit hoofdstuk met een literatuurbeschouwing van de zoektocht die musea steeds vaker aangaan 

naar hoe door eigen initiatieven eenzaamheid en andere welzijnsthema’s tegengegaan kunnen 

worden. Ik deel enkele inzichten uit de literatuur van positieve effecten die museumprojecten 

in het algemeen op gezondheid en welzijn kunnen hebben. Vervolgens beschrijf ik de drie 

geselecteerde cases die ik nader ga analyseren.   

 

3.2 Kunst en cultuur als oplossing 

In hoofdstuk 1 heb ik laten zien dat eenzaamheid tegenwoordig vaak wordt opgevat als een 

prangend maatschappelijk probleem, een probleem waarvan voornamelijk de negatieve 

gezondheidseffecten veelvuldig belicht worden. Een van de sectoren waarin steeds luider de 

wens klinkt om op maatschappelijk thema’s iets bij te dragen, is die van kunst en cultuur (Van 

Campen et al., 2017). Er zijn steeds meer stemmen dat kunst en cultuur (denk daarbij breed, 

bijvoorbeeld aan theatervoorstellingen, kunstinstallaties in de stad of 

museumtentoonstellingen) niet alleen op zichzelf van waarde is, maar dat het ook meer 

instrumenteel ingezet moet worden zoals voor educatie, sociale cohesie of welzijn (O’Neill, 

2010). Deze wens komt naast intrinsieke motivatie om iets bij te dragen ook voort uit 

bezuinigingen die in de cultuursector recentelijk zijn doorgevoerd. Door zich over 

maatschappelijke (gezondheids-)thema’s te buigen, bewijzen culturele organisaties hun 

meerwaarde (Van Campen et al., 2017). Cultuur gaat, meer dan de gezondheidszorg, om 

waardering, levensvreugde, een gevoel van betrokkenheid en betekenisgeving voor degenen die 

ermee in aanraking komen en heeft dus wellicht iets unieks te bieden.43  

 

3.3 Museumprojecten 

Binnen de kunstwereld begon tien jaar geleden een transformatie. Traditionele verbanden 

werden doorbroken en samenwerkingsverbanden met lokale gemeenschappen ontstonden 

(Medina, n.d). Er werd gezocht naar manieren waarop kunst in het alledaagse leven een rol kon 

spelen.44 Musea nemen in deze transformatie een bijzondere plek in, als instellingen die 

beschikken over een vast gebouw, een eigen collectie, stafleden en tentoonstellingen die een 

 
43 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober 2021). Inzicht in eenzaamheid: Gesprekken met de 

Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid, p. 28.  
44 https://www.arte-util.org/about/ bekeken op 6 juli 2022.  
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bepaalde boodschap kunnen uitdragen (Price & Applebaum, 2022). In de museumwereld leidt 

de verandering ertoe dat de bezoeker niet langer een toeschouwer is, maar ook gebruiker en 

bijvoorbeeld meer interactie heeft met delen van het museum (Medina, n.d; Wright, 2013). Het 

gaat dan niet alleen om het verbeteren van het welzijn van bezoekers die toch al naar het 

museum komen, maar om bewust de stap naar buiten te maken om andere meer onbereikbare 

doelgroepen meer bij het museum te betrekken. Cultuuraanbod wordt ingezet als 

nuldelijnszorg, wat wil zeggen dat er een preventieve werking van uitgaat.45 Zo worden musea 

steeds meer onderdeel van de publieke zorgwereld (Chatterjee & Noble, 2017).   

 

Musea willen meebewegen in de transformatie die ik hierboven beschreef: om als museum 

relevant te blijven en vernieuwend te zijn, maar ook om subsidie te blijven ontvangen, moet 

aandacht besteed worden aan maatschappelijke thema’s. Niet alle musea gaan mee in de trend, 

zij houden zich vast aan oude gewoonten, maar de musea die dat wel doen bieden samen een 

grote verscheidenheid aan projecten rondom maatschappelijke thema’s. Musea kunnen 

interventies op zeer diverse wijzen aanbieden. Denk aan creatieve workshops als boekbinden, 

mozaïeken, fotograferen of textielwerken geïnspireerd door de museumcollectie, eventueel 

onder begeleiding van een kunstenaar of gepaard met een trainings- of vrijwilligersprogramma 

(O’Neill, 2010). Ook het tentoonstellen van eigen gemaakte werk, het organiseren/bijwonen 

van lezingen, discussies en veilingen of het mogen aanraken van objecten zijn interventies 

(Dodd & Jones, 2014; Morse et al., 2015). Museumprojecten kunnen gericht zijn op 

verschillende doelgroepen en hebben dus, afhankelijk van hoe je het project invult, allemaal 

een verschillende uitwerking. Bij creatieve workshops hebben ouderen wellicht meer baat 

omdat ze er gelijkgestemden ontmoeten en bezig blijven, van een vrijwilligerstraining door 

experts hebben mensen die op zoek zijn naar werk meer profijt en bij het ontwikkelen van een 

project rondom eenzaamheid kunnen ook museummedewerkers een rol spelen.  

 

3.4 Positieve effecten van museumprojecten 

Voor hedendaagse culturele projecten geldt dat er bijna altijd subsidie aangevraagd moet 

worden. Die subsidie kun je gemakkelijker krijgen op het moment dat je kunt bewijzen dat jouw 

project daadwerkelijk positieve gezondheidseffecten heeft (Dodd & Jones, 2014). Bewijs kan 

op langere termijn de praktijk verbeteren omdat het ons laat zien “what works, for whom and 

in what circumstances” (Dodd & Jones, 2014, p. 32). Hieronder deel ik enkele inzichten uit 

 
45 Zeeuws Museum (2021). BIS 2021-2024 Programma Regionale Musea. 
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onderzoek naar de effecten van museumprojecten op gezondheid en welzijn, dus nog niet 

specifiek op eenzaamheid. Ik heb ze per thema geordend.    

 

Zelfontwikkeling. Door een museumproject kunnen nieuwe interesses en talenten ontwikkeld 

worden en doordat museumprojecten vaak herinneringen oproepen aan vroegere tijden, kunnen 

gevoelens van het hebben van een eigen identiteit groeien (Morse et al., 2015). Het 

zelfvertrouwen kan verbeteren, bijvoorbeeld doordat er nieuwe dingen uitgeprobeerd worden 

(Morse et al., 2015).46  

 

Eigenwaarde. Een museumproject kan tot een gevoel van trots leiden wanneer er zelfstandig 

iets gecreëerd of bereikt wordt (Morse et al., 2015). Daardoor wordt de onafhankelijkheid en 

individuele weerbaarheid groter en kunnen mensen weer gaan floreren, wat inhoudt dat 

negatieve emoties en gevoelens afwezig zijn en dat betekenisvolle momenten en positieve 

kenmerken meer gecultiveerd worden (Cotter & Pawelski, 2021).  

 

Gezondheid. Een project in een museum kan het risico op mentale gezondheidsproblemen 

verkleinen en kan voor sommigen een therapeutische waarde hebben (Chatterjee & Noble, 

2017). Daarnaast kan een museumproject de levensduur verlengen en de kwaliteit van dat leven 

verbeteren (Cotter & Pawelski, 2021; Konlaan et al., 2000; O’Neill, 2010).  

 

Verbinding en belonging. Museumprojecten kunnen zorgen voor verbeterde sociale 

vaardigheden en interacties tussen mensen (Morse et al., 2015). Door groei van verbondenheid 

en gemeenschap kunnen sociale isolatie en eenzaamheid verminderen (Cotter & Pawelski, 

2021; Morse et al., 2015). Een museumproject kan er ook toe leiden dat mensen het gevoel 

krijgen dat ze weer onderdeel zijn van een groter geheel, namelijk het museum (Overgaard & 

Sørensen, 2015).47 

 

Bezigheid. Museumprojecten die langdurig zijn, dus waar herhaling zit in bijvoorbeeld 

wekelijkse bijeenkomsten, kunnen ervoor zorgen dat deelnemers afleiding ervaren van hun 

eigen situatie omdat ze wekelijks kunnen uitkijken naar de samenkomst (Morse et al., 2015). 

 
46 https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/ bekeken op 17 juni 2022. 
47 Idem. 

https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/
https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/
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Museumprojecten zorgen ervoor dat mensen weer in beweging komen48 en de activiteiten 

kunnen leiden tot een gevoel van rust (Morse et al., 2015).  

 

Zingeving. Het kunnen uitkijken naar een museumproject geeft een gevoel van zin.49 Ook 

gevoelens van hoop kunnen worden opgeroepen door het project (Morse et al., 2015).  

 

3.5 Drie cases 

Ter aanvulling op en ter verdieping van de positieve gevolgen van museumprojecten uit mijn 

literatuurstudie hierboven, heb ik van drie museumprojecten informatie verzameld. Deze cases 

zijn verschillend van elkaar wat betreft doelgroep en uitvoering maar hebben allemaal hetzelfde 

doel: het tegengaan van eenzaamheid. Elke casus had een eigen uitgangspunt. Inspiring 

Futures: Volunteering for Wellbeing was gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van 

deelnemers die konden helpen om gemakkelijker aan een baan te komen. Het Museums on 

Prescription project verzorgde leerzame en creatieve activiteiten voor deelnemers en 

HumanKind had vooral als doel om ervaringen op te roepen voor en verbindingen te sluiten 

tussen zowel deelnemers als medewerkers. De beschrijvingen hierna zijn gebaseerd op de data 

van de cases (zie de methodensectie voor een overzicht van de data per casus).  

 

Dit project is een initiatief geweest van het Manchester Museum en het IWM North (een locatie 

van de Imperial War Museums). Het Manchester Museum is een universiteitsmuseum met een 

zeer diverse collectie. Het IWM North biedt een verscheidenheid aan tentoonstellingen van de 

Eerste Wereldoorlog tot aan het heden. Het project is uitgevoerd op tien erfgoedlocaties50 in 

Greater Manchester, dit is het gebied rondom Manchester dat bestaat uit tien districten.  

 

Doel 

Het project had enerzijds als doel om mensen te helpen met het vinden van (vrijwilligers-)werk 

om zo te re-integreren in de samenleving, en anderzijds poogde het project algemene sociale 

vaardigheden die het leven makkelijker maken te ontwikkelen bij deelnemers. De twee 

 
48 https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/ bekeken op 17 juni 2022.  
49 Idem. 
50 Museum of Science and Industry; People’s History Museum; National Trust: Dunham Massey; Manchester 

City Galleries; Ordsall Hall; Manchester Jewish Museum; Whitworth Art Gallery; National Football Museum; 

Manchester Museum en IWM North.  

3.5.1 Inspiring Futures: Volunteering for Wellbeing (if) 

 

https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/
https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-eenzaamheid/
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projectmanagers geven in het interview aan dat een aanvullend doel was om verschillende 

lokale erfgoedlocaties samen te brengen in een volunteer community, maar dit is niet in het 

rapport van Warby, Garcia en Winn (2016) terug te vinden.  

 

Doelgroep  

De doelgroep die de organisatie voor ogen had waren jongeren van 18 tot 25, vijftigplussers en 

legerveteranen, en voor alle groepen gold dat de deelnemers werkloos waren, een lage mentale 

gezondheid hadden of sociale isolatie ervaarden.  

 

Voor de werving van deelnemers werd een strenge selectieprocedure doorlopen. Eerst werd een 

open dag georganiseerd, waar door de organisatie een presentatie werd gegeven van het plan. 

Potentiële deelnemers kwamen hier bijvoorbeeld terecht via een verwijzing van een 

uitzendbureau, een zorgaanbieder of een vrijwilligersorganisatie, of waren het op sociale media 

of in de krant tegengekomen. Figuur 3 geeft aan via welke weg de deelnemers het project 

leerden kennen.  

 

 

De kandidaten werden vaak meegenomen naar de open dag door een zogenoemde linkwerker. 

Daarover zegt een van de projectmanagers:   

 

Ze kwamen niet in hun eentje want het gebouw kan best eng zijn voor sommigen. 

Als ze met iemand samen kwamen, was dat geruststellend. ‘Nee, het is OK, luister 

gewoon even, geen commitment, je hoeft helemaal niets te doen, alleen maar te 

luisteren’. En tegen de tijd dat je klaar was met praten over de rol en van wat 
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vrijwilligers doen, had je een kleine tour achter de schermen gekregen en aan het 

eind zei je: ‘Sign me up!’. (RM2) 

 

Daarnaast gingen vertegenwoordigers van de erfgoedlocaties met een aantal erfgoedobjecten 

op bezoek bij uitzendbureaus of vrijwilligersorganisaties om mensen op een laagdrempelige 

manier kennis te laten maken met het museum, vertelt Kate (RM1). Het rapport laat zien dat 

potentiële deelnemers na de open dag een-op-een werden geïnterviewd, waarna de definitieve 

deelnemers geselecteerd werden op een inschatting van wie er het meest van het project zou 

profiteren en op basis van beschikbaarheid. Uiteindelijk waren er 231 deelnemers (Warby et 

al., 2016).  

 

Inhoud van het project  

Het rapport van Warby et al. (2016) maakt duidelijk hoe het project was opgebouwd. Er werd 

gestart met een trainingsserie van tien weken waarbij de deelnemers zes uur per week op de 

erfgoedlocatie in groepen samenkwamen. In de training werd aandacht besteed aan interactief 

leren, groepswerk en technische inhoud, en er werd gewerkt aan interactieve vaardigheden, 

technische vaardigheden en zelfvertrouwen. Er werd gebruik gemaakt van materialen uit de 

eigen museumcollectie, waardoor het project goed aansloot bij het museum. Activiteiten in de 

trainingsperiode omvatten bijvoorbeeld rondwandelingen door het museum en het 

beantwoorden van quizvragen over de collectie; een kijkje achter de schermen bij het museum; 

een buddysysteem met een al werkzame vrijwilliger; het verbeteren van 

presentatievaardigheden en het werken met objecten (object handling). Een van de onderdelen 

was de Museum of Me sessie, waarbij elke deelnemer een betekenisvol object van thuis mocht 

meenemen. Op die manier werden zij voorbereid op de object handling sessies en leerden ze 

hoe objecten kunnen verbinden en verhalen kunnen vertellen, vertelt Kate (RM1). In de laatste 

sessie werden familie en vrienden uitgenodigd en mochten de deelnemers een tour door het 

museum verzorgen, wordt duidelijk uit het rapport. Na de trainingsperiode van tien weken 

kregen de deelnemers de optie om nog zes weken bij het museum te blijven werken als 

vrijwilliger, of om naar een ander museum over te stappen. Na die zes weken kregen de 

deelnemers een referentie mee om daarmee het vinden van een nieuwe baan te bevorderen. 

Enkele deelnemers bleven langer aan als vrijwilliger of konden betaald aan de slag bij het 

museum (Warby et al., 2016). 
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Wat heeft het opgeleverd? 

Het project is uitgebreid geëvalueerd aan de hand van de Social Return on Investment methode 

(SROI). Dit is een verandertheorie waarin de nadruk ligt op het verzamelen van bewijs voor de 

sociale en economische veranderingen waartoe het project heeft geleid (Warby et al., 2016, p. 

13). Verder zijn er met de deelnemers verschillende vragenlijsten afgenomen (vóór aanvang 

van het project, en na het eerste, tweede en derde jaar). Ook met de vertegenwoordigers van de 

de erfgoedlocaties werd een vragenlijst afgenomen. Daarnaast werd er literatuuronderzoek 

gedaan.  

 

In de evaluatie lag een nadruk op het onderzoeken van de bijdrage die het project heeft gehad 

op het socio-economische welzijn van deelnemers. Met de evaluatie toonde men aan dat dit 

soort projecten de kosten bij lokale zorgverleners kunnen verminderen, daarom werd de nadruk 

gelegd op het leveren van een kwantitatieve bijdrage naast een kwalitatieve beschrijving 

(Warby et al., 2016, p. 11). In het evaluatierapport zijn de resultaten van het project 

gedetailleerd beschreven. Hieronder bespreek ik daaruit enkele punten die aansluiten bij het 

thema eenzaamheid. Daarnaast verwijs ik naar de drie korte filmpjes en de interviews.   

 

Succespunten  

Voor de deelnemers leidde het project tot meer zelfvertrouwen en zelfwaardering, meer 

weerbaarheid en betere coping skills, stelt het rapport (Warby et al., 2016, p. 58). Het hervinden 

van eigenwaarde kwam uit de interviews sterk naar voren als succespunt. In het project werden 

de deelnemers de experts, vertelt een van de projectmanagers:  

 

Het bleek dat mensen het leuk vonden om te presenteren wat ze wisten. Ze voelden zich 

gewaardeerd. En ik denk dat dat heel belangrijk is als er lange tijd niemand is geweest 

die ‘goed gedaan’ of ‘dankjewel’ tegen je heeft gezegd. (RM2) 

 

De Museum of Me sessie was voor deelnemers bijvoorbeeld een bijzondere ervaring omdat er 

aandacht was voor hun persoonlijk leven, waardoor ze zich gewaardeerd voelden, vertelt Kate 

(RM1). Het project gaf hen ruimte en tijd om alleen maar met zichzelf bezig te zijn in plaats 

van met dagelijkse zorgen, dit werd door een van de deelnemers gewaardeerd (RD2). 

Deelnemer Maria José (RD1) geeft aan dat ze door het project veranderd is: “Ik denk dat ik nu 

meer open ben met mensen”. Deelnemer Linda zegt in de film dat interacties met het publiek 

voor haar van grote betekenis zijn: “Het voelt gewoon alsof je het goed gedaan hebt, alsof je 
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iets gedaan hebt dat iemands dag een beetje beter heeft gemaakt, of verrijkt heeft, en daardoor 

voel ik me ook rijker” (F2). 

 

Het project leidde bij de deelnemers tot een versterkt gevoel van zin (purpose), blijkt uit de 

interviews. De projectmanagers vonden de weg die de deelnemers zichtbaar aflegden tijdens 

het project een van de meest memorabele momenten (RM1 en RM2). Ook de deelnemers 

verwezen daarnaar, zo stelt deelnemer Maria José dat “de (…) cursus heeft me absoluut 

geholpen om me minder eenzaam te voelen. En om een purpose te vinden” (RD1). Een 

anonieme deelnemer tekende een afbeelding die ook is opgenomen in het evaluatierapport 

(Figuur 4). Hieruit blijkt ook een toegenomen gevoel van purpose: het gaf zicht op new 

horizons, zoals de figuur illustreert.   

 

Het project zorgde voor een versterkt gevoel van belonging en het vermogen om te vertellen en 

te relateren aan anderen, stelt het rapport (Warby et al., 2016, p. 20). Door het project 

ontstonden vriendschappen en zelfs enkele relaties, vertelt Kate (RM1). Deelnemer Maria José 

beschrijft de fijne sfeer in haar groep: “Het gevoel, de vibraties, dat was heel positief, heel 

positief” (RD1). Een andere deelnemer geeft aan dat ze door het project vrienden heeft kunnen 

maken en dat ze zich bewust is geworden van het verhaal van anderen:   
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(…) je realiseert je eigenlijk niet de hoeveelheid verhalen en de bagage die mensen 

met zich meedragen. Want aan het oppervlak zie je iedereen, ze lijken in orde, ze 

lachen, ze praten, ze lijken OK. Het is pas als je (zucht), ik denk dat ik nooit eerder 

zo’n groep heb ontmoet en zoveel heb gesproken over persoonlijke dingen, terwijl 

ik iedereen helemaal niet zo goed kende. (RD2) 

 

Voor deze deelnemer werkte het verbindend om met een vaste groep allemaal aan dezelfde 

activiteiten deel te nemen: “Het voelt alsof je er echt samen in zit” (RD2). Het project heeft met 

die toename aan verbinding dus geleid tot verminderde isolatie onder de deelnemers.  

 

Enkele andere succespunten waren dat deelnemers na hun deelname gemakkelijk 

doorstroomden naar betaald werk, blijkt uit het rapport (Warby et al., 2016). Ook ontving dit 

project een ruime subsidie van bijna een half miljoen pond, waardoor bijvoorbeeld reiskosten 

en lunch van de deelnemers vergoed konden worden, wat door hen gewaardeerd werd (Warby 

et al., 2016). Bovendien is er een uitgebreide en sterke evaluatie van het project gemaakt, 

waardoor het volgens de projectmanagers een zekere legacy verworven heeft (RM1 en RM2).  

 

Het project leidde voor de erfgoedlocaties zelf tot meer waardering voor hun bijdrage aan de 

lokale gemeenschap, tot meer waardering van bezoekers, tot een beter welzijn op het werk en 

tot meer samenwerkingen met partners (Warby et al., 2016). De samenwerking met 

verschillende partners zoals uitzendbureaus, goede doelen, lokale groepen en andere 

erfgoedlocaties heeft volgens de projectmanagers geleid tot een nieuwe, nauwere band (RM1 

en RM2). Op veel locaties is een goedlopend team met enthousiaste collega’s werkzaam en 

tussen al die locaties wordt continu informatie gedeeld. Iedereen ondersteunt elkaar en denkt 

mee: “Dat is absoluut de nalatenschap van if, als je het in de wijdere sector bekijkt”, vertelt 

Kate (RM1). Het werken met een linkwerker is volgens de projectmanagers van groot belang 

geweest, omdat die gemakkelijker partijen met elkaar kon verbinden (RM1 en RM2).   

 

Uitdagingen 

Een van de grootste uitdagingen van het project die uit de interviews naar voren kwam, was om 

de vele samenwerkingen goed te stroomlijnen. Kate grapt dat ze zich soms meer een HR-

medewerker voelde dan een museummedewerker (RM1). Het bleek bovendien lastig om alle 

partijen tevreden te houden, vertelt ze. Daarnaast liep men tijdens de organisatie van het project 

regelmatig aan tegen de opvatting dat musea plekken waren voor “hoogopgeleide mensen” 
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(RM1). Het kostte moeite om dat idee weg te duwen en te zeggen: “Nee, het is voor iedereen”, 

vult de andere projectmanager aan (RM2). Ook liep de werkdruk soms erg hoog op onder 

stafleden die niet altijd de juiste vaardigheden hadden, blijkt uit het rapport (Warby et al., 2016, 

p. 35).  

 

De deelnemers wisten zich nauwelijks uitdagingen of lastige punten te herinneren, al noemde 

eén van hen wel dat de groepssamenstelling soms lastig was: “Ik denk dat we allemaal iets 

hebben, we hebben allemaal een beetje bagage, toen we op de cursus kwamen. En iedereen is 

een beetje zo, en soms wordt dat een beetje veel” (RD2). Door een “behoeftig” groepslid voelde 

zij zich niet altijd fijn in de groep: “Ik denk dat ik gewoon mijn grenzen aan moest geven voor 

gemoeds-, weet je, mentale gezondheid” (RD2). Dit wordt bevestigd door het rapport van 

Warby et al. (2016), waarin als belangrijkste uitdaging genoemd wordt dat sommige problemen 

van deelnemers (zoals trauma’s) groter waren dan wat het project qua ondersteuning kon 

bieden. Daardoor werd zichtbaar dat sommige stafleden niet de juiste vaardigheden hadden 

(Warby et al., 2016). 

 

Museums on Prescription (MoP) is een driejarig onderzoeksproject geweest van het University 

College London (UCL) dat liep van 2014 tot 2017. Dit project is door de universiteit geïnitieerd 

en vervolgens is er een aantal musea aangeschreven om het uit te voeren. Het doel van het 

project was om de rol en waarde van musea en galerieën te onderzoeken bij het werken met het 

social prescribing mechanisme: een manier van verwijzen waarbij patiënten worden gelinkt 

aan niet-medische bronnen van ondersteuning in de lokale gemeenschap (zoals een museum). 

Social prescribing wordt in de huidige gezondheidszorg populairder omdat de sector steeds 

verder decentraliseert en de nadruk meer op preventie dan op genezen komt te liggen 

(Willcocks, 2017). Musea zijn geschikte organisaties om zo’n preventieve rol op zich te nemen, 

omdat ze vaak midden in de gemeenschap staan en weinig kosten met zich meebrengen: er is 

namelijk al ruimte, materiaal en mankracht voorhanden (Thomson, Lockyer, Camic & 

Chatterjee, 2018).  

 

Het Central Saint Martins (CSM) is onderdeel van de University of Arts in Londen en nam deel 

aan het Museums on Prescription project. Het museum (Museum & Study Collection (verder: 

M&SC)) dat bij dit college hoort beheert het archief van de geschiedenis van de school. Het 

3.5.2 Museums on Prescription  
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museum huisvest meer dan 25.000 objecten, 500 boeken en 100 meter archiefmateriaal. De 

collectie wordt regelmatig betrokken in de lessen van het CSM en de universiteit. Er vinden 

vaak publieke tentoonstellingen plaats in het museum, maar er is geen permanente 

tentoonstelling. De nadruk ligt op object handling met bezoekers en er wordt op deze 

universiteit veel onderzoek gedaan naar de pedagogische werking van objecten (Willcocks, 

2020).  

 

Doel 

Het doel van het project was om leerpunten te verzamelen en inzicht te verkrijgen in hoe 

culturele betrokkenheid het “humeur, zelfvertrouwen en het gevoel ergens bij te horen” kan 

verbeteren (Willcocks, 2020, p. 6). Door met workshops en activiteiten creatieve processen te 

stimuleren werd ernaar gestreefd om positieve emoties te versterken (Thomson et al., 2018). 

Bovendien werd gehoopt dat er langdurige verandering zou optreden en dat de ontwikkelde 

relaties ook na afloop van de workshop zouden voortduren, vertelt medewerker Judy (RM3).  

 

Doelgroep 

De doelgroep bestond uit oudere mensen van 64 tot 94 jaar met risico op eenzaamheid en sociale 

isolatie. Zij werden bereikt via een verwijzing door zorgaanbieders en andere organisaties. 

Daarnaast werd ook een recruitment poster gemaakt. Na het checken van inclusie- en 

exclusiecriteria werd een in het evaluatieartikel ongedefinieerd aantal geschikte kandidaten 

geselecteerd. De auteurs geven aan dat van de deelnemers de overgrote meerderheid een witte 

huidskleur en de Britse nationaliteit bezat (Thomson et al., 2018). De deelnemers werden 

gelinkt aan musea in Londen en Kent.  

 

Inhoud van het project  

Er werden negenentwintig erfgoedlocaties in Londen en Kent geselecteerd om mee te doen aan 

het onderzoek. Er werd ter voorbereiding ook een training voor stafleden aangeboden, waarbij 

ze samenwerkten met professionals die al ervaring hadden met social prescribing. Op elke 

locatie werden programma’s van tien weken ontwikkeld waarbij deelnemers twee uur lang 

meegenomen werden in creatieve, interactieve sessies. Ze kregen lezingen van curators, tours 

achter de schermen, object handling lessen en kunstactiviteiten geïnspireerd door de 

tentoonstellingen (Thomson et al., 2018, p. 5). Bij elke sessie was een psycholoog van het 

onderzoeksteam aanwezig. Elke sessie begon met object handling en er waren ook sessies 

waarbij deelnemers eigen gemaakt werk mochten meenemen:  
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Elke sessie bood de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen te delen, de creatieve 

praktijken van deelnemers te bespreken en om tips over andere locaties uit te wisselen 

waar je naartoe zou kunnen gaan voor intellectuele stimulatie en sociale activiteiten – 

iets dat in het leven van veel deelnemers leek te ontbreken. (Willcocks, 2020, p. 4) 

 

Na de tien weken konden de deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid om nog een aantal 

keer met een psycholoog te spreken (Willcocks, 2020).  

 

Wat heeft het opgeleverd? 

De impact van het project is gemeten aan de hand van vragenlijsten die de Museum Wellbeing 

Measure for Older Adults hanteerde. Met deze meetschaal konden deelnemers zelf steeds voor 

zes emoties (absorbed, active, cheerful, enlightened, encouraged, inspired) aangeven in 

hoeverre ze die emotie op dat moment ervaarden. Er waren drie meetmomenten: voor, tijdens 

en na het programma. De vragenlijst werd steeds voor en na de sessie afgenomen. Ook werd 

aan deelnemers, zorgmedewerkers en workshopdocenten gevraagd om wekelijks een dagboek 

met ervaringen bij te houden (Thomson et al., 2018). Het M&SC schreef hun eigen kleine 

kwalitatieve onderzoeksrapport van de ervaringen met MoP vanuit het idee dat hierin resultaten 

beter naar voren zouden komen dan in het grotere onderzoek. Zij voerden vijf 

semigestructureerde interviews uit met deelnemers, daar wordt ook naar verwezen in het 

rapport van Willcocks (2020).  

 

Succespunten 

Uit het onderzoek onder alle deelnemende musea bleek dat positieve emoties bij deelnemende 

ouderen na afloop van een sessie hoger waren dan aan het begin. Ook bleek dat de positieve 

emoties aan het eind van de tien weken hoger waren dan aan het begin van het project. 

Deelnemers aan het project waardeerden de diverse activiteiten en vonden het waardevol dat 

de organisatoren naar hun ideeën wilden luisteren. Daardoor voelden ze zich intellectueel 

uitgedaagd (Thomson et al., 2018). Interactie met andere deelnemers en voornamelijk 

ontmoetingen met jongere mensen werden gewaardeerd.  

 

Deelname aan het MoP was voor het M&SC een leerzaam proces. Medewerker Judy  beschrijft 

dat het MoP ook voor haar eigen stafleden van grote waarde was. Ze grapt: “Toen we eruit 
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kwamen was het voor niemand duidelijk wie de meeste therapie had gehad”. Ze beschrijft het 

project als “Fantastisch, absoluut fantastisch” (RM3).   

 

Uit het onderzoek van het M&SC kwam naar voren dat “de capaciteit voor zelfreflectie en 

emotionele intelligentie en het koesteren van zelfvertrouwen” bij de deelnemers vergroot was 

(Willcocks, 2020, p. 7). Deelnemers gaven aan dat ze tijdens de sessies vaak in een flow terecht 

kwamen. Ze konden zichzelf verliezen in het maakproces en ervaarden een gevoel van kalmte, 

even weg van hun eigen misère (Willcocks, 2020, p. 10). Wat heel goed gewaardeerd werd door 

de deelnemers was interactie met de studenten van Central Saint Martins, die soms een deel van 

de workshops verzorgden of hun eigen werk kwamen presenteren (Willcocks, 2020).  

 

Er werden ook vriendschappen tussen de deelnemers gesloten. Medewerker Judy beschrijft een 

herinnering:  

 

Ik herinner me het einde van de laatste sessie, iedereen ging op pad in groepjes, om 

koffie te drinken omdat ze dat altijd deden. (…) Voor mij, dat mentale beeld van al die 

mensen die uit het zicht verdwenen, dicht bij elkaar gekropen, pratend over 

verschillende koffietentjes, het gesprek op gang houdend, dat was heel waardevol. 

(RM3) 

 

Door de deelnemers werd bovendien gewaardeerd dat ze konden luisteren naar professionals, 

mensen met verstand van hun vakgebied, vertelt Judy (RM3). Dat was in een buurthuis namelijk 

wel eens anders, daar kwamen geen experts. Deelnemers vonden het fijn om door die 

professionals als gelijken behandeld te worden, waarbij ook gevraagd werd naar hun mening 

(RM3).  

 

Wat als positief werd ervaren door het M&SC was de inzet van een psycholoog, geeft Judy aan 

(RM3). Deze psycholoog was aanwezig bij alle sessies, maar trad ook op als linkwerker en kon 

de lokale zorgorganisaties informeren over het aanbod in de musea. Ook werkte het goed om 

samen te werken met lokale partners, omdat daar vaak al enig ervaring en connecties bestaan 

en dus het uitwerken van een project makkelijker gaat (RM3).  
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Uitdagingen 

Voor dit project was er voor de deelnemende musea weinig subsidie beschikbaar, waardoor 

veel onderdelen uit eigen zak van de musea betaald moest worden, vertelt Judy (RM3). De 

subsidie die beschikbaar was, ging vaak naar de linkwerkers. Uit het grotere onderzoek bleek 

tevens dat enkele mensen door de twee uur durende sessies, waarbij veel gelopen moest worden, 

vaak uitgeput raakten.  

 

Bij de sessies in het M&SC waren vaak meerdere stafleden van het museum aanwezig, dit was 

behoorlijk tijdsintensief maar ook nodig. Medewerker Judy vertelt:  

 

Je kan het niet eventjes doen, je kan niet het risico lopen dat jij de enige persoon in de 

ruimte bent die de boel bij elkaar probeert te houden. Als je iemand hebt die in de war 

is, of, weet je wel, dan kun je er niet over zeuren, je moet, je moet echt de goede 

middelen hebben. (RM3) 

 

Dit was een grote zorg, geeft Judy aan, want de omgang met patiënten met mentale problemen 

kan ingewikkeld zijn en “niemand in musea heeft enige vorm van formele training gehad over 

hoe je dit moet doen” (RM3). 

 

Er bleek, zo merkte Judy, ook een disconnectie te zitten tussen “de bereidheid van musea (…) 

om iets aan te bieden en de mogelijkheid van de huisarts om boven al die informatie te staan en 

het daadwerkelijk te gebruiken” (RM3). Huisartsen wisten vaak niet welk cultureel aanbod 

beschikbaar was waardoor doorverwijzen moeilijk bleek. Samenwerking bleek daardoor soms 

een uitdaging.    

 

Een confronterende ervaring had Judy aan het eind van de laatste sessie, toen een deelnemer 

aan haar vroeg: “Wat moet ik nu?” (RM5). Judy werd zich ervan bewust dat ze met het museum 

geen opvolgend programma hadden klaarstaan en dat ze ook geen inzicht had in aanbod op 

andere erfgoedlocaties. Hierdoor voelde het alsof ze de deelnemers aan hun lot overliet.  
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HumanKind is een project dat werd uitgevoerd op Calke Abbey. Dit is een locatie van de 

National Trust, een ledenorganisatie voor het behoud van erfgoed in Engeland, Wales en 

Noord-Ierland. Calke Abbey is een afgelegen oude abdij, waar eeuwenlang de Harpur Crewe 

familie woonde. Over deze familie gingen verhalen de ronde, vooral over de zevende Baronet 

Henry Harpur Crewe. Er werd over hem gezegd dat hij niet van mensen hield, dat hij 

geïsoleerd was en dat hij met zijn bedienden communiceerde via briefjes. Hij at helemaal 

alleen aan een tafel gedekt voor een groot gezelschap. De abdij hanteert vandaag de dag een 

filosofie van ‘niet restaureren maar repareren’, waardoor verval op veel plekken goed 

zichtbaar is (MacLeod, Dodd & Plumb, 2018).  

 

Doel 

Calke Abbey heeft het Research Centre for Museums and Galleries (RCMG) benaderd om een 

samenwerking aan te gaan rondom eenzaamheid. Voor Calke was het doel van het te 

ontwikkelen project om nieuwe gemeenschapsrelaties op te bouwen, bezoekerservaring te 

verbeteren en om expertise, zelfvertrouwen en creativiteit bij stafleden en vrijwilligers te 

vergroten. Ook wilde Calke graag een inspiratiebron zijn voor andere culturele organisaties die 

met het thema willen werken (MacLeod et al., 2018). Voor het RCMG was het doel om uit te 

zoeken welke rol culturele organisaties, naast bijvoorbeeld de overheid en publieke diensten, 

kunnen hebben in het tegengaan van eenzaamheid (MacLeod et al., 2018, p. 5). Een 

overkoepelend doel was om een bijdrage te leveren aan het debat over eenzaamheid en om 

gesprekken over het thema te stimuleren (MacLeod, Thornhill, Dodd, Sandell, Plumb, Brouwer 

& Cuzzola, 2020).  

 

Het resultaat van deze samenwerking was een jaarprogramma (2018-2019) rondom 

eenzaamheid, HumanKind genaamd. Met het programma werd stilgestaan bij het overlijden 

van Henry Harpur Crewe, 200 jaar geleden. HumanKind vertelde een nieuw verhaal over de 

Harpur Crewe familie, waarin stereotypes werden weggelaten en de verhalen over hun 

vermeende isolatie genuanceerder werden verteld.  

 

 

 

 

3.5.3 HumanKind 
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Doelgroep 

De doelgroep  van HumanKind wordt in de twee rapporten niet duidelijk gedefinieerd. Niet 

alleen bezoekers, maar ook stafleden, vrijwilligers, kunstenaars en lokale gemeenschappen 

werden intensief bij het programma betrokken.   

 

Inhoud van het project 

Om uiteindelijk tot HumanKind te komen, werden in een voorbereidende fase drieënveertig 

interviews afgenomen met bezoekers van de abdij. Zo werd inzicht verkregen in de huidige 

bezoekerservaring in relatie tot eenzaamheid en sociale isolatie (MacLeod et al., 2018). 

Vervolgens werd in samenwerking met staf, vrijwilligers, onderzoekers en kunstenaars een zeer 

uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld over de gehele locatie. Zestien werkgroepen, 

bestaande uit stafleden en vrijwilligers, werden opgericht. Deze werkgroepen droegen elk 

verantwoordelijkheid voor een onderdeel van het activiteitenprogramma, zo waren er 

bijvoorbeeld de ‘Chatty Café’, ‘Public Talks’ en de ‘Team Training’ werkgroepen. De groepen 

waren open toegankelijk voor alle medewerkers en gingen niet-hiërarchisch te werk, er was 

bijvoorbeeld geen sprake van een voorzitter die alle besluiten nam. Een voorbeeld van een 

activiteit die gerealiseerd werd is de Pledge Wall: een muur met gekleurde kaartjes met daarop 

beloftes die mensen aan een ander konden doen (Figuur 5). Deze activiteit was bedoeld om 

vriendelijkheid te stimuleren (MacLeod et al., 2020).  
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Om externe samenwerkingspartners te bereiken, werd een ‘menukaart’ ontworpen waarop 

aangegeven werd wat Calke allemaal te bieden had en welke mogelijkheden Calke had om 

lokale gemeenschappen te ondersteunen (MacLeod et al., 2020).   

 

Wat heeft het opgeleverd? 

HumanKind is door het Research Centre for Museums and Galleries geëvalueerd. Onderzocht 

werd welke invloed het project had gehad op de gedachten, gevoelens en handelingen van 

mensen over het thema eenzaamheid. Daarnaast werd gekeken of het project geleid had tot een 

nieuwe manier van werken op Calke Abbey. In de analyse werd gekeken naar de ingevulde 

comment cards (757 stuks) die bezoekers en vrijwilligers hadden ingevuld over hun ervaringen. 

Daarnaast werden 51 diepte-interviews afgenomen met stafleden, bezoekers, deelnemers en 

vrijwilligers. Tot slot werd geput uit de resultaten van de teambriefing waarin door 

medewerkers gereflecteerd werd op wat wel en niet goed werkte (MacLeod et al., 2020).  

 

Succespunten  

Voor bezoekers leidde HumanKind tot het delen van gevoelens en ervaringen. Zij werden door 

de activiteiten gestimuleerd om te praten over hun eigen ervaringen met eenzaamheid, waardoor 

de interactie tussen bezoekers en medewerkers persoonlijker werd. Hierdoor werd aan het 

traditionele erfgoedbezoek verdieping gegeven, omdat er normaal gesproken niet zoveel 

uitwisseling plaatsvindt tussen medewerkers en bezoekers. Dat deze emotionele band kon 

ontstaan, werd door medewerkers als het grootste succespunt van het project gezien (MacLeod 

et al., 2020). De waardering voor het kunnen ontstaan van die emotionele band blijkt ook uit 

een opmerking van een bezoeker op een comment card:  

 

Dit is belangrijk, dankjewel. Ik was lange tijd eenzaam. Ik ben dat nu niet meer maar ik 

voel dat ik heb geleerd hoe belangrijk het is om te praten met en te lachen naar mensen, 

om een gesprek te beginnen en een verschil te maken in iemands dag. Dankjewel. 

(MacLeod et al., 2020, p. 37) 

 

Het project leidde bij alle betrokkenen tot meer bewustzijn en reflectie over het thema, bij 

bezoekers bleek vooral het vertonen van video’s daarvoor succesvol. Door de meer 

genuanceerde hervertelling van het verhaal van Henry Harpur Crewe werden stereotypes 

doorbroken en werd stigma weggenomen (MacLeod et al., 2020). Ook creëerde HumanKind 

kansen voor het verminderen van eenzaamheid, zoals het opzetten van de zestien werkgroepen 
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waarbij vrijwilligers en stafleden zich konden aansluiten. Door deelname in de werkgroepen 

konden stafleden en vrijwilligers nieuwe vaardigheden en talenten ontwikkelen, wat leidde tot 

meer zelfvertrouwen. Met HumanKind werd vriendelijkheid gestimuleerd, waardoor mensen 

na hun bezoek aangaven ook in hun eigen leven beter naar mensen te luisteren en vaker een 

goede daad te doen (MacLeod et al., 2020). 

 

Voor Calke Abbey was een belangrijk succespunt dat er een nieuwe manier van werken 

geïntegreerd werd. Er was tijdens HumanKind meer vriendelijkheid, ondersteuning en aandacht 

voor anderen. De nadruk lag op deelnemen en niet op het behalen van doelen of resultaten. 

Samenwerking met allerlei partijen leidde tot een grote rijkdom aan mensen en diensten, 

waardoor onderlinge leerprocessen ontstonden. In het rapport van MacLeod et al. (2020, p. 60) 

wordt een medewerker van Calke Abbey aan het woord gelaten, die vertelt: “Ik geloof niet dat 

ik ooit op een soortgelijk project heb gewerkt, waar zoveel werd samengewerkt met een kans 

om te leren van iedereen”. De betrokkenheid van medewerkers bij het project groeide naarmate 

het zich verder ontwikkelde, en na afloop bleek er een grote bereidheid te zijn om vaker 

hedendaagse maatschappelijke thema’s aan te pakken (MacLeod et al., 2020). In het rapport 

wordt ook geconstateerd dat medewerkers zich bewuster werden van de behoeftes van anderen. 

Zo vertelt een medewerker van Calke Abbey:  

 

Een beetje meer bewust van wanneer mensen stoppen en een praatje beginnen, dat wij 

misschien de enige persoon zijn met wie ze de hele dag hebben gesproken, en hoe 

belangrijk het is voor hen. Ik denk dat het ons allemaal, bij gebrek aan een beter woord, 

een beetje vriendelijker heeft gemaakt, in plaats van ongeduldig, wanneer mensen 

stoppen en maar blijven doorpraten. (MacLeod et al., 2020, p. 66)  

 

Uitdagingen 

Voor sommige deelnemers was het thema van eenzaamheid en isolatie te vers, bijvoorbeeld 

omdat ze recent zelf iemand hadden verloren en zich eenzaam voelden. Enkele vrijwilligers 

trokken zich daarom terug uit de organisatie van het project, wat lastig was voor hen omdat ze 

juist vrijwilligerswerk waren gaan doen om sociale aansluiting te vinden en minder eenzaam te 

zijn (MacLeod et al., 2020).  

 

HumanKind gaf veel vrijheid aan eigen associaties en reflecties op kunstinstallaties, in plaats 

van dat er bordjes of medewerkers bij de werken stonden die informatie gaven. Het was voor 
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bezoekers een nieuwe ervaring om zelf gestimuleerd te worden tot het stellen van vragen aan 

de aanwezige medewerkers, in plaats van dat er in elke kamer van de abdij zoals algemeen 

gebruikelijk een medewerker een verhaal stond te vertellen.  Dat werd niet door alle bezoekers 

gewaardeerd, sommigen mistten uitleg bij de installaties. Bovendien leidde deze werkwijze bij 

sommige vrijwilligers en stafleden tot spanning omdat ze vaker onverwachte vragen van 

bezoekers moesten beantwoorden, in plaats van dat ze op een vaste plek een vooraf uitgedacht 

verhaal vertelden. Ook was het voor sommige vrijwilligers lastig om het vernieuwde narratief 

van de familie Harpur Crewe te vertellen, als ze dat al dertig jaar op dezelfde manier gedaan 

hadden (MacLeod et al., 2020).  

 

Uit de evaluatie blijkt dat maar liefst 70.2% van de bezoekers aan Calke Abbey niet afwist van 

HumanKind. Een grote groep liep er dus per toeval tegenaan, waaruit blijkt dat de gemaakte 

publiciteit voor het project niet erg effectief is geweest (MacLeod et al., 2020). Tot slot bleek 

dat informatiebijeenkomsten, trainingsmogelijkheden en presentaties in de aanloop naar het 

project heel matig bezocht werden door medewerkers, en dat er bij de reflectiebijeenkomst 

achteraf slechts twee mensen aansloten (MacLeod et al., 2020).  
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Hoofdstuk 4 

Succesfactoren en uitdagingen 
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4.1 Inleiding 

De eerste drie hoofdstukken van dit onderzoek gaven een overzicht: wat weten we over 

eenzaamheid (H1), wat werkt tegen eenzaamheid (H2) en wat hebben musea al rondom het 

tegengaan van eenzaamheid georganiseerd (H3). Na de beschrijvingen in de vorige 

hoofdstukken maak ik in dit vierde hoofdstuk een analyse van die onderzoeksresultaten ter 

beantwoording van de vierde deelvraag: ‘Wat zijn succesfactoren en uitdagingen waar musea 

rekening mee kunnen houden bij het opzetten van een project dat gericht is op het tegengaan 

van eenzaamheid?’ Daarbij beschrijf ik enkele succesfactoren en uitdagingen. Het hoofdstuk 

is dus meer dan de anderen gericht op het ondernemen van actie in de praktijk: Hoe moet je 

het tegengaan van eenzaamheid aanpakken als museum? Om het lezen te vergemakkelijken 

verwijs ik in dit hoofdstuk naar de drie geselecteerde cases met afkortingen: if:VfW (Inspiring 

Futures: Volunteering for Wellbeing), MoP (Museums on Prescription) en HK (HumanKind).  

 

4.2 Succesfactoren 

Hieronder maak ik de koppeling tussen de werkzame 

elementen die eenzaamheidsinterventies succesvol 

kunnen maken, geïdentificeerd door Bouwman en 

Van Tilburg (2020) (zie kader hiernaast), en de 

bevindingen uit de cases. Ik beperk me daarbij tot 

punten die met het tegengaan van eenzaamheid 

samenhangen. Bijkomende relevante maar minder 

specifieke resultaten, zoals dat door de projecten een 

prettiger werksfeer in de organisatie ontstond, staan 

in hoofdstuk 3 en laat ik hier buiten beschouwing. De succesfactoren van de projecten tegen 

eenzaamheid zijn heel verschillend omdat de doelstelling en de doelgroep per casus verschilt. 

Ik geef in de bespreking hieronder zo duidelijk mogelijk aan of de genoemde resultaten 

gelden voor bijvoorbeeld de vrijwilligers, deelnemers, bezoekers of medewerkers.   

 

Bezigheden is het eerste werkzame element dat Bouwman & Van Tilburg (2020) 

onderscheiden. Dit komt in alle drie de cases terug. In de cases bestonden bezigheden 

bijvoorbeeld uit wekelijks naar een vrijwilligerstraining komen (if:VfW), in een werkgroep 

meedenken over een onderwerp (HK), het volgen van een kunstworkshop (MoP) of het 

vasthouden/aanraken van museumobjecten (if:VfW). Deze bezigheden bleken een belangrijk 

onderdeel van de projecten, allereerst natuurlijk omdat een museum veel bezigheden kan 

Zeven werkzame elementen 

 

1. Bezigheden 

2. Ontmoeten 

3. Praktisch ondersteunen 

4. Betekenisvol contact 

5. Sociale vaardigheden 

6. Realistische verwachtingen 

7. Betekenisvolle rol 

Uit: Bouwman en Van Tilburg (2020).  
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aanbieden op basis van de vaak omvangrijke collectie. De bezigheden waren behulpzaam 

omdat de eigen eenzaamheid door de afleiding van de bezigheid tijdelijk vergeten kon 

worden. Uit de casusanalyse (MoP en if:VfW) blijkt dat vooral object handling goed werkt: 

wanneer de deelnemer een heel oud object, of een object dat aan een beroemdheid 

toebehoorde, mag aanraken, voelt hij zich speciaal en bijzonder. Een object kan verlies 

verzachten, en eenzaamheid wordt vaak veroorzaakt door verlies (Lanceley, Noble, Johnson, 

Balogun, Chatterjee & Menon, 2011). Bovendien kunnen objecten een startpunt zijn voor een 

verder gesprek dat men niet ‘uit het niets’ hoeft te beginnen’. Dat kan namelijk lastig zijn 

voor iemand die al lange tijd eenzaam is.    

 

Ontmoeten is het tweede werkzame element. In alle cases vonden ontmoetingen plaats, zoals 

tussen deelnemers en trainers tijdens de vrijwilligerstraining (if:VfW), tussen deelnemers en 

studenten in de kunstworkshops (MoP), tussen stafleden en externe partijen (HK) of tussen 

vrijwilligers en museumbezoekers (HK). Ook binnen de trainingsgroepen, kunstworkshops en 

werkgroepen vonden ontmoetingen plaats tussen mensen die een gemeenschappelijke 

belangstelling hadden voor bijvoorbeeld kunst (MoP) of de aanpak van eenzaamheid (HK). 

Deze ontmoetingen waren in de meeste gevallen met nieuwe, onbekende mensen, waardoor 

het netwerk van kennissen gemakkelijk kon worden uitgebreid. Wat ook behulpzaam was 

voor het uitbreiden van het netwerk was dat de groepen steeds dezelfde samenstelling hadden. 

Dezelfde mensen zagen elkaar dus herhaaldelijk, zo konden verbindingen ontstaan. Men 

leerde de levensverhalen van anderen kennen en kon daardoor de eigen lastige situatie vanuit 

een ander perspectief bekijken (if:VfW). Uit de casusanalyse blijkt dat in alle gevallen 

verschillende vriendschappen en relaties ontstonden en dit is een manier waarop eenzaamheid 

tegengegaan kan worden.  

 

Praktisch ondersteunen is het derde element. Dit kwam slechts in één casus terug (if:VfW), 

in de andere twee cases werd er niet over gesproken. Praktische ondersteuning die deelnemers 

aan if:VfW ontvingen was bijvoorbeeld een linkwerker die met hen een open dag van een 

museumproject bezocht, het ontvangen van een certificaat of verwijzingsbrief waardoor een 

vaste baan vinden na het project gemakkelijker werd of het vergoed krijgen van transport naar 

locatie en lunch tijdens de trainingsdag. Hierdoor voelden de deelnemers zich van waarde en 

werd eenzaamheid verminderd.  
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Betekenisvol contact is het vierde werkzame element. Betekenisvol contact ontstond in alle 

cases met name tijdens ontmoetingen met anderen, maar ook het contact met het museum zelf 

was voor sommige deelnemers betekenisvol omdat er herinneringen van bezoeken uit hun 

jeugd opkwamen (if:VfW). Bij HK ontstond betekenisvol contact tussen vrijwilligers en 

bezoekers aan de tentoonstelling omdat gesprekken, anders dan voorheen, vanuit het thema 

eenzaamheid heel persoonlijk werden. Het was voor het ontstaan van deze betekenisvolle 

relaties behulpzaam dat de museumprojecten van langere duur waren, want zo kon 

vertrouwen opgebouwd worden. Dit was het geval bij alle drie de cases.  

 

Sociale vaardigheden is het vijfde werkzame element. Bij alle cases groeiden het 

zelfvertrouwen, de zelfwaardering, de eigenwaarde en de weerbaarheid van de betrokkenen. 

Vaardigheden werden ontwikkeld (if:VfW), zelfreflectie kwam op gang (MoP). Wat 

behulpzaam was, was dat deelnemers en bezoekers een bezigheid hadden om zich op te 

richten, zoals het bekijken van een kunstinstallatie (HK) en daarover in gesprek konden gaan 

met de aanwezige vrijwilliger, het samen uitvoeren van een opdracht (if:VfW) of het geven 

van een presentatie over je gemaakte werk (MoP). Als vanzelf kwamen daardoor gesprekken 

op gang waar deelnemers sociale vaardigheden oefenden en mogelijk verbeterden. Doordat er 

in de projecten nieuwe activiteiten werden ondernomen, zoals een samenwerking aangaan met 

een externe partij (HK) of het leren werken met textiel (MoP) werden talenten ontdekt en 

leerden deelnemers weer vertrouwen te hebben in zichzelf en hun vermogen om contacten te 

leggen. Hun eigen coping skills werden verbeterd (if:VfW), maar ze leerden ook herkennen dat 

andere mensen door dezelfde moeilijkheden kunnen gaan als zijzelf (if:VfW).  

 

Realistische verwachtingen vormen het zesde werkzame element. Hierover wordt in zowel 

de literatuur als in de casusevaluaties niets geschreven. Het bijstellen van verwachtingen kan 

een bijeffect geweest zijn van de projecten, bijvoorbeeld doordat sociale vaardigheden 

ontwikkeld werden en deelnemers door frequent contact beter wisten wat ze konden 

verwachten in een relatie.  

 

Betekenisvolle rol is het zevende werkzame element. De museumprojecten hebben op 

verschillende manieren een betekenisvolle rol toegekend. Als vrijwilliger in opleiding 

(if:VfW) wordt men onderdeel van een groter geheel, namelijk het museum. Men draagt 

verantwoordelijkheid voor het geven van uitleg aan bezoekers en krijgt daardoor het gevoel 

‘erbij’, bij het museum te horen. Een gevoel van belonging werd door de projecten dus 
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versterkt. Ook de aanwezigheid van experts bij een training die een verhaal vertellen en 

daarbij geïnteresseerd zijn in de meningen en ervaringen van deelnemers maakt dat dezen zich 

belangrijk en gezien voelen in de organisatie (if:VfW en MoP). De deelnemer wordt erkend 

door anderen en kan daardoor gemakkelijker met de eigen situatie omgaan. Dat draagt ook 

weer bij aan het zelfvertrouwen. Meedenken over een project en inspraak hebben in 

beslissingen, zoals in de niet-hiërarchische werkgroepen van HumanKind, maakt dat een 

medewerker of vrijwilliger zich van betekenis voelt in de organisatie (HK). Als bezoeker kan 

ook een betekenisvolle rol ervaren worden, bijvoorbeeld bij het uitspreken van een belofte aan 

een ander via de Pledge Wall, of door na het bezoeken van een tentoonstelling het voornemen 

te hebben om beter te luisteren naar anderen die misschien eenzaam zijn (HK).  

 

4.3 Uitdagingen 

Ik bespreek hieronder enkele uitdagingen die zijn opgetreden in het tegengaan van 

eenzaamheid in de projecten die ik heb onderzocht. Uitdagingen per casus heb ik in het vorige 

hoofdstuk beschreven, hieronder deel ik uitdagingen die overkoepelend waren, dus die in 

meer dan één casus voorkwamen. Sommige uitdagingen hebben betrekking op de werkzame 

elementen, maar ik noem ook enkele andere punten die aandacht behoeven.  

 

Een eerste uitdaging is dat vaak weinig stafleden de juiste vaardigheden of specialistische 

expertise bezitten om mensen met mentale problemen, zoals veroorzaakt kunnen worden door 

eenzaamheid, kundig te ondersteunen. Als een deelnemer bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren 

van een Museum of Me opdracht (zoals in if:VfW) erg emotioneel wordt of problematisch 

gedrag vertoont, kan een onvakkundige aanpak van een trainer of staflid ertoe leiden dat deze 

deelnemer juist weer verder de eenzaamheid in geduwd wordt. Dan leidt het project tot meer 

eenzaamheid in plaats van minder. Andere deelnemers in de groep kunnen hierdoor 

bovendien verstoord worden in het uitvoeren van de bezigheden en kunnen daardoor ook 

geconfronteerd worden met of herinnerd worden aan hun eigen problematiek. Van de 

positieve effecten van het werkzame element ‘bezigheden’, namelijk het tijdelijk kunnen 

vergeten van de eigen zorgen, is dan niet langer sprake.  

 

Een tweede uitdaging is het faciliteren van praktische ondersteuning voor deelnemers, denk 

bijvoorbeeld aan verwijzingen naar andere projecten, transport of lunchvergoeding. Als een 

deelnemer aan een vrijwilligerstraining, zoals bij if:VfW, weinig te besteden heeft, elke week 

tien pond moet betalen voor de reis naar het museum maar wel heel graag wil meedoen, kan 
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dat een constante bron van zorg veroorzaken. Hierdoor kan het gebeuren dat de deelnemer een 

bijeenkomst overslaat om geld over te houden voor een avondmaaltijd, maar daardoor wordt 

de deelnemer ook weer eenzamer. Dat zou verholpen kunnen worden door vergoeding van 

transportkosten, maar of dat aangeboden kan worden hangt weer af van de subsidie die musea 

ontvangen voor hun projecten.  

 

Een derde uitdaging betreft de mogelijkheid dat museumprojecten leiden tot onrealistische 

verwachtingen. De uitgebreide ondersteuning die door sommige musea werd aangeboden, 

zoals gratis lunch en transport, strookt niet met de ondersteuning die mensen normaliter van 

hulporganisaties ontvangen. Daardoor zou bij deelnemers een scheef beeld kunnen ontstaan 

van beschikbare diensten en zouden zij, na afloop van het project, tegen weerstand vanuit 

ondersteunende partijen en tegen frustratie vanuit henzelf kunnen oplopen. Op die manier 

roepen de projecten verwachtingen op die niet waargemaakt kunnen worden en kan de 

deelnemer zich eenzamer voelen.  

 

Ten vierde is het opvallend dat geen van de museumprojecten een duidelijke definitie van 

eenzaamheid geeft. Dit kan geïnterpreteerd worden als een uitdaging voor musea. In de 

evaluatierapporten van zowel if:VfW als MoP wordt slechts beknopt ingegaan op het doel dat 

bereikt moet worden, bijvoorbeeld in if:VfW waar het doel is om welzijn te verbeteren en 

sociale isolatie te verminderen (Warby et al., 2016, p. 11). Er wordt na een korte introductie 

direct overgegaan op het bespreken van de methoden, evaluatietools en de redenen waarom 

het project succesvol was. Bij HK wordt in één korte zin gesteld dat de enige weg uít 

eenzaamheid in het aangaan van connectie ligt (MacLeod et al., 2020, p. 9). Er wordt dus wel 

een oplossing genoemd, maar niet uitgelegd wat die eenzaamheid dan precies inhoudt. Dat 

eenzaamheid niet goed gedefinieerd wordt, maakt dat de resultaten van je project achteraf niet 

goed ingebed kunnen worden, want hoe kun je beargumenteren dat jouw project werkzaam is 

tegen eenzaamheid als je niet eerst uitlegt welke vorm van eenzaamheid je precies wilt 

aanpakken?  

 

Een vijfde uitdaging heeft betrekking op de impact die museumprojecten hebben op de 

deelnemers. Die is vaak positief, maar kan ook negatief zijn. In HK werden vrijwilligers van 

het museum geactiveerd om mee vorm te geven aan het project op Calke Abbey. Deze 

mensen waren vaak vrijwilligerswerk gaan doen om sociale aansluiting te vinden en minder 

eenzaam te zijn: het vrijwilligerswerk gaf hen een betekenisvolle rol in Calke Abbey. 
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Sommige vrijwilligers hadden echter recent zelf een dierbare verloren en waren daardoor 

eenzaam geworden. Zij wilden niet meewerken aan het project, uit angst dat het veel emoties 

zou oproepen, en trokken zich terug. Vrijwilligers kunnen dus redenen hebben om niet mee te 

doen met een project en kunnen door die afstand die ze nemen het gevoel krijgen dat hun 

werk als vrijwilliger minder waard is. Doordat zij niet deelnemen aan het project, kunnen zij 

eenzamer worden.  

 

Een zesde uitdaging bleek het aanbieden van een vervolg op het project. In het geval van MoP 

en if:VfW bleek er na afloop van de trainingsserie weinig tot geen vervolgaanbod te zijn voor 

de deelnemers, waardoor zij de betekenisvolle rol die ze door deelname aan het project in het 

museum hadden verkregen, in één klap weer verloren. Ook kan eenzaamheid in dezelfde mate 

weer terugkeren als er na een project geen informatie wordt gegeven over andere workshops, 

als die al beschikbaar zijn. Het museumproject is zelf dus wel behulpzaam om eenzaamheid 

tegen te gaan vanwege de betekenisvolle rol die wordt ervaren, maar een abrupt einde kan de 

eenzaamheid net zo hard weer laten terugkomen.  
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Conclusie 
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Inleiding  

In de kunst- en cultuursector, en ook onder musea, is er een groeiende trend om iets te willen 

bijdragen op maatschappelijke thema’s. Onder andere doordat er op deze sector de afgelopen 

jaren flink bezuinigd is, moeten musea op zoek naar manieren om te bewijzen dat ze 

‘bestaansrecht’ hebben. Een aangetoonde positieve werking op gezondheids- en 

welzijnsthema’s, zoals eenzaamheid, kan dan helpend zijn. Het doel van dit onderzoek was om 

een bijdrage te leveren aan theoretische en praktische kennis en daarmee aan de werkpraktijk 

van musea. Zo kunnen zij projecten ontwikkelen met elementen waarvan de werking tot op 

zekere hoogte bewezen is, en zo een bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid.   

 

De centrale vraag in dit onderzoek was ‘Hoe kunnen musea met het opzetten van projecten 

rondom eenzaamheid bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid?’ Het onderzoek is een 

combinatie van een literatuurstudie en casestudy. De onderzoeksvraag heb ik in vier deelvragen 

opgesplitst, die ik in vier aparte hoofdstukken besproken heb.   

 

In hoofdstuk 1 stond de vraag centraal welke opvattingen er in de literatuur te vinden zijn over 

eenzaamheid. In dit hoofdstuk stond de literatuurstudie centraal. Ik heb een overzicht gegeven 

van de meest voorkomende opvattingen over eenzaamheid en heb verschillende aspecten ervan 

uitgelicht. In het hoofdstuk wordt duidelijk dat eenzaamheid een complex en subjectief 

verschijnsel is dat veel verschillende individuele en maatschappelijke oorzaken en gevolgen 

kan hebben, en waar mensen van over de hele wereld en van alle leeftijden mee te maken 

kunnen krijgen. Daardoor is het voor veel organisaties een belangrijk beleidsthema.  

 

In hoofdstuk 2 onderzocht ik wat er bekend is over werkzame elementen van interventies om 

eenzaamheid tegen te gaan. In dit hoofdstuk stond ook literatuurstudie centraal. Ik heb enkele 

problemen van huidige eenzaamheidsinterventies besproken, een zevental werkzame elementen 

van eenzaamheidsinterventies geïntroduceerd, opgesteld door Bouwman en Van Tilburg 

(2020), en enkele voorwaarden geschetst waar een goede eenzaamheidsinterventie aan zou 

moeten voldoen. Hoewel het lastig blijkt om concrete oplossingen te vinden voor eenzaamheid, 

maakt dit hoofdstuk duidelijk dat er in huidige literatuur wel enkele werkzame elementen van 

eenzaamheidsinterventies te identificeren zijn en dat pogingen tot het ontwerpen van een 

eenzaamheidsinterventie dus succesvoller zijn als ze zijn gebaseerd op relevante kennis.   
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Hoofdstuk 3 draaide om de vraag welke soorten projecten musea al hebben uitgevoerd om 

eenzaamheid tegen te gaan, en wat die projecten opgeleverd hebben. Dit hoofdstuk heb ik op 

basis van de casusdocumenten en interviews met betrokkenen geschreven. Ik heb uitgelegd dat 

musea steeds vaker en meer bijdragen aan maatschappelijke thema’s, onder andere om hun 

bestaansrecht als culturele organisatie aan te tonen. Musea kunnen dat doen met heel 

verschillende doelgroepen, doelen en samenwerkingen. Die verscheidenheid in aanpak werd 

duidelijk in mijn bespreking van drie museumprojecten (cases) die zich met het tegengaan van 

eenzaamheid hebben beziggehouden: 1) Inspiring Futures: Volunteering for Wellbeing 

(if:VfW), 2) Museums on Prescription (MoP) en 3) HumanKind (HK). Elk van de projecten 

leverde verschillende resultaten en ik heb van alle drie de belangrijkste succespunten en 

uitdagingen kunnen beschrijven.  

 

In het vierde hoofdstuk, tot slot, heb ik beschreven wat succesfactoren en uitdagingen zijn waar 

musea rekening mee kunnen houden bij het opzetten van een project dat gericht is op het 

tegengaan van eenzaamheid. In mijn analyse maakte ik vooral gebruik van de informatie uit de 

cases, maar ook een deel van de literatuurstudie. Ik heb de succesfactoren van de cases 

gekoppeld aan de werkzame elementen van eenzaamheidsinterventies. Museumprojecten 

blijken bijvoorbeeld goede bezigheden te bieden die eenzaamheid (tijdelijk) verminderen; ze 

kunnen helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen en kunnen deelnemers een betekenisvolle 

rol laten ervaren. Uitdagingen die in meerdere cases ervaren werden waren bijvoorbeeld het 

gebrek aan training van stafleden, het bieden van praktische ondersteuning en het onbewust 

creëren van onrealistische verwachtingen bij deelnemers.  

 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat museumprojecten succesvol kunnen zijn in 

het tegengaan van eenzaamheid, maar dat daarbij wel uitdagingen kunnen optreden en dat een 

museumproject om succesvol te kunnen zijn wel moet voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Hieronder deel ik enkele argumenten waarom museumprojecten wel of niet bijdragen aan het 

tegengaan van eenzaamheid. De geformuleerde voorwaarden voor een effectief museumproject 

tegen eenzaamheid volgen daarna.    

 

Ja, musea kunnen helpen eenzaamheid tegen te gaan 

Alle zeven werkzame elementen van een eenzaamheidsinterventie (Bouwman & Van Tilburg, 

2020) komen in meer of mindere mate terug in de museumprojecten die ik in de casestudy heb 

geanalyseerd. Daarmee kan gesteld worden dat museumprojecten dus kunnen helpen om 
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eenzaamheid tegen te gaan, bijvoorbeeld omdat ze bij deelnemers het gevoel stimuleren dat ze 

van betekenis zijn: zo kunnen zij een ervaring van zin hervinden. Hieronder volgen nog een 

aantal aanvullende conclusies.  

 

Allereerst hebben musea goed in de gaten dat eenzaamheid niet met een interventie van een 

middagje opgelost kan worden. Alle geselecteerde cases waren langer lopende projecten. Het 

toepassen van herhaling, zo blijkt ook uit onderzoek van Fokkema en Stevens (2007), is 

belangrijk voor een goede eenzaamheidsinterventie. Dit is goed terug te zien in de cases.   

 

Ten tweede hebben musea aandacht, wellicht onbewust, voor dat alleen ‘ontmoeten’ niet 

toereikend is als eenzaamheidsinterventie (Engbersen, 2019; Machielse, 2011). Ook 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van vaardigheden bij het volgen van een kunstworkshop of het 

geven van een presentatie van je eigen werk zijn belangrijke manieren van eenzaamheid 

aanpakken. Hiervan zijn musea zich bewust, te zien aan de zeer diverse en uitgebreide opzet 

van hun projecten.  

 

Ten derde wordt duidelijk dat museumprojecten op bredere schaal dan alleen voor de 

deelnemers aan de projecten een positieve werking hebben. Ook voor stafleden, vrijwilligers 

en de gehele organisatiecultuur kunnen er positieve veranderingen optreden die eenzaamheid 

verminderen. Er kunnen bijvoorbeeld hechtere samenwerkingen ontstaan met externe partijen 

en de organisatie kan dichter bij de lokale gemeenschap komen te staan. Museumprojecten 

tegen eenzaamheid kunnen dus op heel brede schaal iets bijdragen en op die manier helpen om 

de lokale gemeenschap te revitaliseren en sociale cohesie te versterken.  

 

Tot slot kunnen musea helpen eenzaamheid tegen te gaan die optreedt door het afbrokkelen van 

tradities en gemeenschapsgevoel. In het eerste hoofdstuk werd duidelijk dat door deze 

maatschappelijke veranderingen mensen meer zijn aangewezen op zichzelf voor het 

organiseren van sociaal contact. Vooral voor mensen die beperkt ontwikkelde sociale 

vaardigheden hebben, wat kan gebeuren als iemand lange tijd eenzaam is, kan dit lastig zijn. 

Musea zijn publiek toegankelijke ruimtes, meestal zonder levensbeschouwelijke achtergrond 

waar mensen elkaar als gelijken kunnen ontmoeten en gezamenlijke interesses kunnen 

ontdekken. Een museumproject zoals de besproken projecten in dit onderzoek, kan helpen 

mensen achter hun voordeur vandaan te halen, helemaal als van tevoren duidelijk wordt 

gespecificeerd welke doelgroep benaderd moet worden en er mensen beschikbaar zijn, zoals 
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linkwerkers, om mensen te begeleiden. In het eerste hoofdstuk besprak ik al Noreena Hertz, die 

stelt dat er geen gemeenschapsgevoel kan ontstaan als er geen ruimte is waar mensen onderling 

gemeenschappelijke raakvlakken kunnen vinden (2020). Dat gevoel kan pas optreden als 

mensen achter hun voordeur vandaan gehaald worden, dus bijvoorbeeld wanneer zij via een 

linkwerker of zorgverlener naar een museumproject geleid worden. Een museum kan de ruimte 

bieden waar mensen elkáár kunnen vinden, ruimte die door maatschappelijke ontwikkelingen 

als digitalisering en individualisering steeds schaarser wordt. Zo kan het museum een gevoel 

van gemeenschap creëren en kan eenzaamheid afnemen.  

 

Nee, musea kunnen niet helpen eenzaamheid tegengaan 

Er kunnen bij het ontwerpen en uitvoeren van deze projecten echter ook uitdagingen optreden, 

zoals het selecteren van de juiste bezigheid en het garanderen van de juiste vaardigheden voor 

het ondersteunen van die bezigheid; het aanbieden van praktische ondersteuning voor, tijdens 

en na afloop van het project; het ontstaan van onrealistische verwachtingen en, tot slot, het 

potentiële wegvallen van een betekenisvolle rol die betrokkenen eerst wel hadden, maar die 

door het museumproject (tijdelijk) wegvalt. Al deze uitdagingen maken het lastiger om 

eenzaamheid tegen te gaan, of kunnen die eenzaamheid zelfs verergeren. Hieronder volgen nog 

enkele argumenten waarom museumprojecten niet effectief zijn voor het tegengaan van 

eenzaamheid.  

 

Allereerst wordt in de bestudeerde cases niet scherp het soort eenzaamheid gesignaleerd 

waartegen de projecten zouden moeten werken. De musea doen pogingen, bijvoorbeeld met het 

opstellen van selectiecriteria voor deelnemers en het organiseren van open dagen om zicht te 

krijgen op de doelgroep, maar hoe die selectiecriteria bepaald worden, wordt niet beschreven 

in de casusevaluaties. Hoewel eenzaamheid niet gedefinieerd wordt, blijkt uit de activiteiten 

van de museumprojecten dat eenzaamheid vooral geïnterpreteerd wordt als een sociaal 

probleem waarvoor activiteiten samen met anderen de meest geschikte oplossing zijn: denk aan 

de trainingsgroepen bij if:VfW, de workshops in groepen bij MoP en de werkgroepen van 

medewerkers bij HK. Aandacht voor de eenzaamheid binnenin mensen, de meer existentiële 

variant zoals ik in het eerste hoofdstuk heb uitgelegd, is er nauwelijks. Het kan misschien 

herkend worden in het werken aan de presentatievaardigheden van deelnemers bij if:VfW, of 

het leveren van een bijdrage aan de Pledge Wall door bezoekers aan HK, maar die activiteiten 

vormden vaak niet de kern van de museumprojecten. Juist de voorbereidende fase van 

projecten, waarin focus wordt aangebracht in het projectplan (welke soort eenzaamheid, welke 
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doelgroep, etc.), is volgens wetenschappelijk onderzoek belangrijk en die fase wordt nu vaak 

overgeslagen of heel snel doorlopen (Ahkter-Khan & Au, 2020; Engbersen, 2019; Van der Zwet 

et al., 2020). Het feit dat de soort eenzaamheid niet duidelijk wordt geïdentificeerd, zou samen 

kunnen hangen met het gebrek aan expertise en training onder museummedewerkers op het 

gekozen thema.  

 

Een museum heeft ten tweede vaak geen geschoolde medewerkers in huis die verstand hebben 

van het thema en dus wordt er maar ‘gewoon’ iets geprobeerd. Door het gebrek aan 

vaardigheden van medewerkers kunnen zij geen psychologische ondersteuning aan deelnemers 

bieden wanneer dat nodig is bij projecten. Hierdoor kan een project de ontwikkeling van 

deelnemers belemmeren of zelfs schadelijk zijn.   

 

Ten derde is een museum een unieke plek door bijvoorbeeld architectuur en collectie, maar 

daardoor kunnen ook enkele problemen optreden. Een museumgebouw is vaak groots met veel 

open ruimtes, waardoor een bezoeker zich klein of geïntimideerd kan voelen. Daarnaast hangt 

er rondom musea nog vaak de aanname dat ze elitair zijn en er slechts een bepaald soort 

(welgestelde) mensen op af komt (Price & Applebaum, 2022). Door al deze redenen kunnen 

bepaalde gemarginaliseerde groepen in de samenleving afzien van een bezoek aan een museum 

of deelname aan een museumproject. Zo kunnen projecten die met goede intenties ontwikkeld 

worden, toch de doelgroep die er mogelijk het meest baat bij heeft, missen en wordt 

eenzaamheid niet tegengegaan. 

 

Tot slot is het goed om erop te wijzen dat niet alle museumprojecten die gericht zijn op het 

tegengaan van eenzaamheid, daadwerkelijk daartoe behulpzaam zijn. Andersom kunnen ook 

museumprojecten die niet bestempeld zijn als eenzaamheidsinterventie, wel degelijk 

eenzaamheid tegengaan. Een samenkomst van een groep vrijwilligers die wekelijks handwerkt 

in het museum, zonder dat zij aan onderzoek of trainingen onderworpen zijn, kan toch tot 

gevolg hebben dat eenzaamheid bij hen wegblijft.  

 

Voorwaarden voor een museumproject tegen eenzaamheid 

Hieronder volgt een aantal voorwaarden die belangrijk zijn om aan te voldoen voor een 

museum dat zelf een project wil ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan. De voorwaarden 

gelden tevens als aanbevelingen voor musea. De voorwaarden zijn specifiek als handvatten 

voor musea bedoeld en daarom geformuleerd in ‘jij’-vorm.  
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Geld Het ontvangen van subsidie of fondsengeld kan lastig zijn, omdat het vaak 

pas toegekend wordt als je kunt bewijzen dat jouw project het gestelde 

doel zal behalen. Dit is lastig in de kunst- en cultuursector waar projecten 

subjectief, contextgebonden en kleinschalig zijn. Desalniettemin heeft een 

ruim budget wel een grote meerwaarde voor (de omvang en inhoud van) 

je project.  

Evaluatie Het uitvoeren van een uitgebreide en gedetailleerde evaluatie van je 

project kan behulpzaam zijn om subsidie te ontvangen of fondsen aan je te 

binden in de toekomst. 

Training Zorg dat je medewerkers een goede vaardighedentraining ontvangen 

voordat ze betrokken worden in projecten rondom eenzaamheid, bij 

voorkeur van partijen die geschoold zijn in aanpak van het thema dat je 

centraal zet. Betrek genoeg medewerkers bij je project, zodat zij elkaar 

kunnen aanvullen en afwisselen en elkaar kunnen ondersteunen bij 

onverwachte momenten.  

Samenwerking Werk samen met lokale partijen, zoals een ziekenhuis, gevangenis of 

kunstgroep, of een linkwerker die jouw museum aan andere organisaties 

verbindt en die zorgt dat informatie up-to-date blijft. Betrek ook de al 

werkzame museumvrijwilligers bij je project, zij voelen zich dan 

gewaardeerd en zullen deelnemers en bezoekers vanuit hun eigen 

ervaringen kunnen ondersteunen en informeren.   

Planning en 

administratie 

Houd rekening met dat het project een uitgebreide administratie en goede 

planning vereist, zoals het bedenken van selectiecriteria, het bereiken van 

doelgroepen en contact onderhouden met deelnemers, trainers en externe 

partijen. Dit kost energie en tijd, heb dus genoeg medewerkers in dienst 

die hierbij kunnen helpen.  

Samen met 

doelgroep 

Ontwikkel projecten samen met je doelgroep, in plaats van te vertrekken 

vanuit aannames over hun behoeftes en mogelijkheden. Begin kleinschalig 

en werk je project groter uit zodra de doelgroep benaderd is en de doelen 

gesteld zijn.  

Focus Definieer het soort eenzaamheid dat je wilt aanpakken en de doelgroep die 

je wilt bereiken vóórdat je begint met het ontwerpen van je project. 
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Verdiep je bij voorkeur ook globaal in het thema. Zo weet je zeker dat 

jouw project behulpzaam is voor de doelgroep en het soort eenzaamheid 

dat zij ervaren.  

Tijd Neem genoeg tijd voor je project en wees je bewust van de complexiteit 

van eenzaamheid. Zorg voor herhaling in het project en spreidt het over 

een langere periode uit, zodat deelnemers en trainers een vertrouwensband 

kunnen opbouwen.  

Reflectie Er gaat heel veel vanzelf goed in musea, zelfs als een project of activiteit 

niet specifiek gericht is op het tegengaan van eenzaamheid. Maak als 

museum dus ook gebruik van en kijk met een frisse blik naar wat er al 

aanwezig is aan tentoonstellingen, expertise, activiteiten, groepen en 

projecten in jouw organisatie.   
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Discussie 
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Inleiding  

In deze discussie deel ik enkele vragen die tijdens het schrijven van de scriptie bij mij 

opkwamen. Ik blik terug op het onderzoeksproces en ik deel enkele leerpunten. Tot slot deel ik 

aanbevelingen voor musea en voor toekomstig onderzoek.   

 

Discussiepunten  

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kwam regelmatig de vraag omhoog of het doel van de 

geselecteerde cases wel overeenkwam met hoe je volgens de literatuur eenzaamheid het best 

kunt tegengaan. MoP richt zich bijvoorbeeld op het teweegbrengen van positieve emoties bij 

deelnemers, maar alleen het versterken van positieve emoties is niet de oplossing van 

eenzaamheidsgevoelens. If:VfW was meer gericht op het wegnemen van sociale isolatie en het 

toewerken naar het vinden van een baan, maar ook dat is niet direct een garantie dat 

eenzaamheid tegengegaan wordt. Omdat de musea voor de start van het project niet hadden 

vastgesteld welke soort eenzaamheid zij beoogden tegen te gaan, blijven hun doelstellingen 

breed en de activiteiten ongericht, en dus zijn ook de resultaten heel divers. Dat maakt het 

lastiger voor andere musea om vast te stellen wat nu precies wel en niet goed werkt. Voor dit 

onderzoek was de analyse ook lastiger omdat er van de museumprojecten geen duidelijke 

criteria waren opgesteld om af te meten of het project al dan niet succesvol was.   

 

Ten tweede realiseerde ik me tijdens het uitvoeren van dit onderzoek dat eenzaamheid in de 

wetenschappelijke literatuur voornamelijk als gezondheidsprobleem wordt uitgelegd. 

Eenzaamheidsinterventies zijn dus ook vaak gericht op het wegnemen of verminderen van die 

gezondheidsproblemen (Surkalim et al., 2021; Wolfers et al., 2021). In de museumprojecten 

die ik bestudeerd heb lag de nadruk soms meer op sociale isolatie dan op eenzaamheid of de 

twee werden in één adem genoemd, terwijl eenzaamheid wel degelijk iets anders is dan sociale 

isolatie. Zoals ik in de conclusie ook al besprak, definiëren musea vaak ook niet goed welke 

soort eenzaamheid zij willen tegengaan en bleek uit de door mij geselecteerde cases dat er 

weinig aandacht was voor de existentiële vorm van eenzaamheid. Dat roept bij mij de vraag op 

wat er zou veranderen in museumprojecten als je eenzaamheid nog veel meer als 

zingevingsprobleem zou zien in plaats van als gezondheidsprobleem. Wat daar dan weer lastig 

aan is, is dat zingevingseffecten net als de ervaring van eenzaamheid heel persoonlijk zijn en 

dus moeilijk vast te leggen zijn in bijvoorbeeld evaluaties, terwijl evaluaties juist weer 

belangrijk zijn voor musea om subsidie te ontvangen voor toekomstige projecten. Dit leidt tot 

een moeilijke werksituatie voor musea: volg je je eigen pad en behandel je eenzaamheid als 
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zingevingsprobleem, wetende dat evaluaties dan moeilijker te verkrijgen zijn, of ontwikkel je 

je eenzaamheidsprojecten die eenzaamheid als gezondheidsprobleem zien en het dus ook vanuit 

dat uitgangspunt tegengaan?  

 

Onderzoeksproces en methodologische kwaliteit 

Ik ben mij ervan bewust dat alle drie de gekozen cases zijn uitgevoerd in Engeland. Vanwege 

bijvoorbeeld verschillen in de werking van het zorgsysteem of de beschikbaarheid van subsidies 

en fondsen, kan het zijn dat de resultaten en aanbevelingen van mijn onderzoek niet op dezelfde 

manier in Nederland toepasbaar zijn. Wat ook noemenswaardig is, zijn de verschillen in 

toegangsprijs voor museumtickets. In Nederland betaal je soms 25 euro voor een ticket 

(Hermitage Amsterdam)51, terwijl in Engeland vrijwel alle musea gratis toegankelijk zijn. Ook 

deelname aan if:VfW en MoP was gratis voor de deelnemers. De geselecteerde cases uit 

Engeland zouden een andere uitwerking kunnen hebben in Nederland als deelnemers 

bijvoorbeeld wel toegangs- of inschrijfkosten zouden moeten betalen voor een bezoek of 

workshopserie. Het feit dat ik mijn scriptie in het Nederlands schrijf met hulp van 

Engelssprekende respondenten maakt het lastig om aan hen terugkoppeling over de resultaten 

te geven. Ik ga met hen nog in gesprek over of zij een mondelinge toelichting of korte Engelse 

samenvatting op prijs stellen.   

 

In dit onderzoek heb ik gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur en casusmateriaal 

(interviews, evaluatieartikelen- en rapporten). Het schriftelijke materiaal van de cases was 

informatief maar ook zeer uitgebreid, wat tot gevolg had dat ik lang niet alle resultaten heb 

kunnen meenemen in deze scriptie. Ik heb zelf, met het oog op de vraagstelling van dit 

onderzoek, een selectie moeten maken van de naar mijn mening meest relevante resultaten, 

maar wellicht had een andere onderzoeker andere punten uit de rapporten gehaald en was deze 

tot andere resultaten gekomen. Ik raad musea dus aan om zelf ook te kijken naar casusevaluaties 

van projecten als die beschikbaar te zijn en niet enkel dit onderzoek als uitgangspunt te nemen.   

 

Door de grote variatie in het beschikbare schriftelijke materiaal van de cases was het lastig om 

gefocust te blijven op het thema eenzaamheid. De ene evaluatie was een verslag van een project 

dat bij veel musea tegelijkertijd was uitgevoerd, en was dus heel globaal uitgewerkt (MoP), 

terwijl de andere evaluatie een zeer gedetailleerd overzicht was van allerlei activiteiten op één 

 
51 https://hermitage.nl/nl/plan-uw-bezoek/openingstijden-en-prijzen/ bekeken op 17 juni 2022. 
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locatie (HumanKind). Het was soms lastig om de resultaten van die cases op dezelfde manier 

overzichtelijk weer te geven in succesfactoren en uitdagingen.  

 

Wat betreft de interviews was er een ongelijke verdeling van respondenten per case: voor if:VfW 

heb ik vier respondenten kunnen interviewen en voor HumanKind geen enkele. Gelukkig 

bleken de twee rapporten van HumanKind veel quotes van deelnemers en andere betrokkenen 

te bevatten, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt in de beschrijving. Toch had het een 

meerwaarde kunnen hebben om met de mensen op locatie te spreken, zoals bij het Manchester 

Museum wel gelukt is, al was het maar om voeling te krijgen voor de context van de cases. Met 

meer tijd had ik de fase van mails versturen aan potentiële respondenten kunnen verlengen en 

op die manier wellicht meer deelnemers kunnen vinden, al denk ik niet dat het ontbreken van 

respondenten voor HumanKind de uitkomst van de scriptie negatief heeft beïnvloed omdat de 

twee rapporten veel gedetailleerde informatie gaven. Van het MoP project heb ik één 

respondent geïnterviewd, die tevens de auteur was van één van de twee evaluerende artikelen 

die ik heb geanalyseerd. De mogelijkheid bestaat dus dat haar ervaringen in deze scriptie de 

resultaten van deze casus bepaald hebben, waar een andere medewerker wellicht een ander 

soort evaluatie had gegeven. Ik had hier kritischer op kunnen zijn door bijvoorbeeld nog een 

andere betrokkenen te interviewen, maar vanwege de beperkte tijd heb ik dat niet gedaan.  

 

Aanbevelingen  

Aan musea die zelf projecten tegen eenzaamheid willen ontwikkelen, geef ik graag het advies 

mee dat ik in hoofdstuk 2 al aanstipte: ga niet lukraak allerlei nieuwe interventies bedenken, 

maar neem allereerst een stap terug. Zorg ervoor dat je het grotere geheel ziet. Kies eerst een 

doelgroep en start bij de individuele context en behoeften van die groep. Probeer niet vanuit 

niets een geheel nieuw project te ontwerpen, maar bouw voort op wat er al geprobeerd is en de 

mogelijkheden die jij in je museum al hebt. Vertrek vanuit de vraag “Where and when can we 

intervene – with what kind of interventions – and targeted to whom?” (Akhter-Khan & Au, 

2020, p. 5). Let er tot slot op dat je project voldoet aan de voorwaarden die ik in de conclusie 

schetste. 

 

Toekomstig onderzoek 

Voor toekomstig onderzoek rond dit thema heb ik enkele aanbevelingen. 



79 
 

Allereerst zou het interessant zijn, ik schreef het hierboven al, om eenzaamheid nog meer als 

zingevingsthema te bekijken en te onderzoeken wat musea vanuit die intentie kunnen 

faciliteren, ondanks mogelijk gebrek aan subsidie. Met deze insteek kan het onderzoek ook voor 

de humanistiek nog relevanter worden, omdat deze dimensie van eenzaamheid dan beter wordt 

belicht.   

 

Ten tweede is het een mogelijkheid om een vervolgonderzoek te richten op één soort 

eenzaamheid en om dan op zoek te gaan naar museumprojecten en hun werking. Daarmee breng 

je meer focus aan in het onderzoek.   

 

Ten derde zou mijn onderzoek herhaald kunnen worden met een aantal andere cases, 

bijvoorbeeld alleen in Nederland. De resultaten van zo’n onderzoek zijn wellicht bruikbaarder 

voor Nederlandse musea dan een analyse van enkel Engelse cases zoals ik nu heb uitgevoerd. 

Een startpunt zou het eenZM project van het Zeeuws Museum kunnen zijn.     

 

Ten vierde zou het interessant kunnen zijn om een soortgelijk onderzoek uit te voeren, maar 

dan niet musea centraal te zetten maar bijvoorbeeld bibliotheken. Wat kunnen zij doen om 

eenzaamheid tegen te gaan, en wat doen zij al?  

 

Ten vijfde had ik dit onderzoek nog meer kunnen richten op de vraag wat kunst en cultuur uniek 

maakt, doorgaand in de vraag waarom musea meer nog dan andere organisaties geschikt zijn 

om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Wellicht zijn er werkzame elementen van 

interventies te vinden of samen te stellen die specifiek gaan over kunst- en cultuurthema’s. Hoe 

speelt bijvoorbeeld verbeelding een rol in het tegengaan van eenzaamheid? Kunnen musea 

helpen verbeelding (bijvoorbeeld van een leven zonder eenzaamheid) te stimuleren? Hoe dan?   

 

Dat brengt me tot mijn laatste punt. Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een theorie 

over werkzame elementen van eenzaamheidsinterventies van Bouwman en Van Tilburg (2020). 

Dit is natuurlijk slechts één theorie, en hoewel ik geen alternatieve lijsten van werkzame 

elementen tegen eenzaamheid heb kunnen vinden, bestaan die mogelijk wel of kunnen ze 

ontwikkeld worden. In een vervolgonderzoek zouden cases ook aan andere elementen getoetst 

kunnen worden, of zouden uit de analyse van een aantal cases nieuwe elementen ontwikkeld 

kunnen worden die specifiek voor musea toepasbaar zijn, zoals ik hierboven al noemde. Al deze 
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dingen maken het in de toekomst gemakkelijker voor musea om rondom eenzaamheid een 

bijdrage te leveren.  
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Na een coronacrisis van twee jaar waarin ik veelal in m’n eentje thuis achter een scherm 

studeerde, brak een nieuwe tijd aan waarin alles weer open ging, de ‘dingen’ weer ‘mochten’: 

ik ging mijn sociale kant herontdekken, zo dacht ik! Ik begon in die periode met goede moed 

aan mijn scriptie en van mijn verwachtingen bleek niets terecht te komen: wederom zat ik 

thuis in m’n eentje achter een scherm en de dingen die eindelijk weer ‘mochten’ deed ik niet, 

want die tijd kon ik toch ook aan mijn scriptie besteden? Ik heb in de periode sinds november 

flink heen en weer gegolfd, tussen inspiratie en wanhoop, zelfvertrouwen en onzekerheid, 

trots en schaamte. Eenzaamheid weefde zich door die golven heen als een constant zeurend 

maar ook fascinerend gevoel. Door mijn scriptie kon ik eenzaamheid bij mezelf herkennen en 

benoemen, dat was confronterend, maar ik kon het ook beter relativeren en in perspectief zien 

van ervaringen van anderen, dat was verzachtend.  

 

Ik heb steun gezocht en gevonden bij mijn lieve vrienden, met wie ik sprak over eenzaamheid, 

vrienden die openhartig durfden te zijn over hun eigen ervaringen. Het hielp me mijn eigen 

eenzaamheid op momenten, zonder oordeel, onder ogen te zien. Bij mijn familie, die me met 

open armen ontving als ik onder teveel spanning stond en wilde bijkomen. Bij Stijn, die me 

met zijn rust en lieve aanmoedigingen tijdens het hele proces heeft geholpen. Bij de 

scriptiegroep onder leiding van Inge-Marlies, waar ik werd aangemoedigd om trots te zijn op 

mijn eigen inzet, ondanks mijn onzekerheid. Bij mijn begeleider Anja, met wie de 

communicatie over de scriptie onvoorstelbaar soepel en prettig verliep en van wie ik telkens 

weer met aandacht samengestelde feedback mocht ontvangen.  

 

Ik bedank Ivo van Werkhoven van het Zeeuws Museum, voor de eerste kennismaking in de 

vorm van een rondleiding door het museum en voor alle contactmomenten daarna, en voor de 

feedback die hij me gaf op de conceptversie van de scriptie. Ik dank ook Wouter voor zijn 

feedback op de conceptversie, het heeft me geholpen om op enkele onderdelen nog scherper 

te zijn. Ik bedank alle mensen die me tips, verwijzingen en ideeën gaven als ik vertelde over 

mijn onderzoek. Als laatst bedank ik mijn vijf respondenten voor de tijd die zij hebben 

Dankwoord 
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gegeven om met mij in gesprek te gaan. De reis naar Manchester en de ontmoetingen daar 

hebben me goed gedaan.  

 

In deze scriptie gebruik ik afbeeldingen van illustrator Felicia Chiao: haar eenzame figuren 

boden mij in de coronaperiode troost, en ik vond ze mooi passen bij het thema van dit 

onderzoek.52  

 

Met deze scriptie komt een eind aan mijn tijd als student aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Sinds 2014 loop ik er rond. De universiteit, de mensen en de docenten zijn een 

belangrijk onderdeel geweest van mijn groei als mens. Op de soms erg warme zolder vond ik 

de afgelopen maanden mijn toevlucht als ik wilde werken. Bij Carla’s Conditorie vond ik 

mijn koffiepauze. In de gangen vond ik begroetingen. In de kantine vond ik gesprekspartners. 

In de tuin vond ik rust. Ik zal alles missen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 https://www.instagram.com/feliciachiao/ bekeken op 17 juni 2022.  
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1.Topiclijst 

 

Voor museummedewerkers 

 

1. Background of the project 

a. Cause (why was the project necessary?) 

b. Outline  

c. Involved parties  

d. Targeted group  

2. Expectations beforehand 

a. Goal of the project 

b. Involved people from organization  

3. Expectations during the project 

a. Did your expectations come true? 

b. What went different? 

4. Successful aspects and challenges 

a. What worked? 

b. What didn’t? 

c. What’s the added value of organizing a project like this in a museum instead 

of, for instance, a community centre or library?   

5. Partnerships   

a. What did you learn? 

6. Personal experience 

a. Most memorable moment 

7. Advice for future projects in museums 

a. What did you learn? About loneliness? Any (unexpected) side effects?  

 

Voor deelnemers 

1. Expectations beforehand 

a. (How) were you lonely before the project started? 

Bijlagen 
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b. How did you get involved?  

c. Expectations  

2. Expectations during the project 

a. Did your expectations come true? 

b. What went different? 

3. Successful aspects and challenges  

a. What worked?  

b. What didn’t?  

c. What’s the added value of organizing a project like this in a museum instead 

of, for instance, a community centre or library? Did you feel safe enough to 

discuss your own experiences with loneliness? 

4. Personal experience 

a. Most memorable moment 

b. What did you learn? About yourself, about loneliness?  

5. Advice for future projects in museums. 

 

2.Codelijst 

Aan de hand van onderstaande codes heb ik de transcripten gecodeerd. Vervolgens heb ik uit 

Atlas.ti een rapport verkregen waarop per casus alle codes met daaronder de bijbehorende 

citaten weergegeven werden.  

1. Feiten 

2. Verwachtingen  

3. Subjectieve eenzaamheid (= eigen ervaren eenzaamheid) 

4. Doel 

5. Doelgroep 

6. Partners 

7. Succespunten 

8. Uitdagingen  

9. Aandachtspunten 

10. Museumwaarde 

11. Mooie herinnering 
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No man is an island entire of itself; every man 

is a piece of the continent, a part of the main; 

if a clod be washed away by the sea, Europe 

is the less, as well as if a promontory were, as 

well as any manner of thy friends or of thine 

own were; any man's death diminishes me, 

because I am involved in mankind. 

And therefore never send to know for whom 

the bell tolls; it tolls for thee.53
 

 
53 Meditation XVII – Devotions upon Emergent Occasions – John Donne 


