Coalitie Kom Erbij
In Sliedrecht komt al jaren een lokale coalitie bij elkaar om zich in te zetten rondom het thema
eenzaamheid. Een gevoel waar iedereen weleens mee te maken heeft. Eenzaamheid is een grote
maatschappelijke opgave waarin gelukkig iedereen ook iets kan doen om eenzaamheid te
voorkomen of te verminderen: familie, buren, de wijkzorg, de gemeente. Maar ook natuurlijk de
supermarkt waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen, de kapper waar mensen graag een
praatje maken of de postbezorger die de pakketjes brengt bij mensen thuis.
Breed lokaal netwerk nodig.
Eind 2019 is de lokale coalitie geformaliseerd en anders ingericht dan voorheen. Een heel aantal
Sliedrechtse organisaties ondertekende het visiedocument en vormen nu de binnencirkel. Aan de
hand van 5 speerpunten zoeken we steeds hoe we nieuwe, slimme en effectieve verbindingen
kunnen maken. Dit houdt in dat we binnen en buiten onze eigen organisatie en netwerken iedereen
oproepen om aandacht te hebben voor eenzame mensen in de eigen omgeving.
Ondernemers steeds vaker betrokken.
In de praktijk zien we ook al dat steeds meer (plaatselijke) ondernemers iets doen tegen
eenzaamheid. Ook ondernemers kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan het voorkomen en
tegengaan van eenzaamheid. Ze zijn vaak zeer betrokken bij de lokale samenleving en komen op een
laagdrempelige manier in contact met de doelgroep. Ze kunnen zich inzetten door bijvoorbeeld extra
gastvrij te zijn, eenzaamheid te signaleren, activiteiten te organiseren of door het bieden van kennis,
menskracht, netwerken of sponsoring in natura.
Ambassadeurschap Kom Erbij
Eenzaamheid kan alleen gekeerd worden als we de handen ineen slaan. Graag doen we een
uitnodiging om lid te worden van de buitencirkel. We organiseren jaarlijks een netwerkbijeenkomst
en sturen ieder kwartaal een nieuwsbrief van de laatste ontwikkelingen uit de binnencirkel. We
denken graag mee in welke vorm van betrokkenheid uw onderneming zich uit kan spreken tegen
eenzaamheid. Door onze krachten te bundelen bereiken we een krachtige afgestemde aanpak met
een brede reikwijdte.
Week van Ontmoeting
Van 30 september tot 7 oktober vind het jaarlijks terugkerende Week van Ontmoeting plaats. De
coalitie grijpt deze kans op het thema eenzaamheid op de kaart te zetten. Kom Erbij positioneert zich
als één gezicht dat het belang van eenzaamheidsbestrijding agendeert. Inwoners, organisaties en
ondernemers in Sliedrecht zijn zich bewust van wat eenzaamheid is, zijn alert op eenzaamheid in hun
omgeving en weten waar zij terecht kunnen met vragen rond dit thema.
Vrijblijvend kennismaken met de buitencirkel.
Op donderdag 7 oktober organiseert de Coalitie Kom Erbij een netwerkbijeenkomst voor leden en
geïnteresseerden van de buitencirkel. De avond start om 19.30 uur in de Bibliotheek en is om 21.00
uur weer afgelopen. U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deborah Korevaar, tel: 0683256663 of mailen
naar D.Korevaar@bonkelaarhuis.nl

Week van Ontmoeting
Netwerkbijeenkomst Buitencirkel | Verdiepen en Verbreden

Programma
19.30 – 19.45 uur

Inloop

19:45 – 20.00 uur

welkom en terugblik week van ontmoeting

20.00 – 20.20 uur

Verdiepen
* Eenzaamheid in Sliedrecht
* Buitencirkel / Ambassadeurschap:
Wat werkt goed, wat zijn ervaringen, wat zijn voorbeelden?

20.20 – 20.40 uur

Verbreden
* “What’s in it for me?” vraagt de ondernemer.
* Binnencirkel / Buitencirkel:
Belangen verbinden ter verhoging van de positieve gezondheid.

20.40 – 21.00 uur

Borrel.

