
ben te gast op een avond van 
Join Us in Blixembosch (Eind-
hoven-Noord), waar in een 

jongerencentrum een stuk of twaalf jon-
geren van de vaste groep (18-25 jaar) bij 
elkaar komen op de tweewekelijkse don-
derdagavond voor een spelletjesavond. 
Ze druppelen verlegen binnen en voegen 
zich aan een tafel waar wordt gekaart en 

vier-op-een-rij 
gespeeld. Be-
geleiders Peter 
van Belen en 
Suzanne Dob-

belsteen stellen zich terughoudend op; 
als jongeren alleen staan of zitten knopen 
ze een praatje aan. Hier en daar geven 
ze een jongere een zetje op een ander 
af te stappen. Een nieuwe jongen wordt 
welkom geheten, hij vindt snel aanslui-
ting. Sommige jongeren zijn zichtbaar 
bevriend, een aantal neemt soepel initia-
tief, anderen staan er wat ongemakkelijk 
bij. Eén meisje zit voortdurend op haar 
telefoon en doet soms stilletjes even mee, 
haar gezicht blijft de hele avond geslo-
ten. Vier jongeren willen graag met me 
praten. 

JOIN
US

Lang werd gedacht dat eenzaamheid vooral een probleem van ouderen is. Maar sinds 
de noodkreet van de chronisch zieke Nadï (25) uit Nijmegen over haar onverdraag-

zame eenzaamheid viral ging op Twitter neemt het besef van de ernst en omvang van 
eenzaamheid onder jongeren snel toe. Op 4 september jl. werd in Veghel het meldpunt 

voor eenzame jongeren gelanceerd door Join Us oprichtster Jolanda van Gerwe. 
Met Join Us creëert ze al sinds 2016 safe spaces voor jongeren die om wat voor reden 

dan ook sociale contacten missen. Wat maakt Join Us zo succesvol?
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WE ZIJN ALLEMAAL 
BUITENBEENTJES
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Ze vinden het heel belangrijk dat de een-
zaamheid van jongeren en het bestaan 
van Join Us onder de aandacht worden 
gebracht. Peter van Belen: „Er is veel af-
wijzing geweest, sommigen zijn zo gepest 
dat ze niet meer durven uitreiken. We 
leren ze hoe ze het kunnen doen en hoe 
ze tussen de Join Us-dagen door contact 
kunnen houden. Sommigen gaan hard, 
anderen langzaam. We zijn geen hulp-
verleners maar verwijzen wel door als we 
problemen signaleren.” Suzanne Dobbel-
steen: „Deze groep verzint vanalles, een 
pubquiz, een speurtocht door de wijk, 
ze zijn naar de kermis geweest. In de 
appgroep feliciteer ik de jarigen, dat wijst 
ze op de mogelijkheid op zo’n manier 
contact te kunnen leggen. Soms nemen 
we ze in een klein groepje apart voor een 
gesprek over wat ze nodig hebben.”
 
OPRICHTSTER JOLANDA VAN GERWE: 
„ER ZIJN JONGEREN DIE HUN VER-
JAARDAG NOOIT VIEREN, OMDAT ZE 
NIET WETEN WIE ZE UIT KUNNEN NO-
DIGEN. Dat is schrijnend. Als pedagoog 
kwam ik veel bij jongeren thuis die zich 
eenzaam voelden. Geen enkele professio-
nal die ik daarover raadpleegde wist wat 
daarmee te doen, er bestond geen hulp 
voor deze doelgroep. In overleg met de 
jongeren en de gemeente Veghel heb ik 
toen met subsidie een pilot van Join Us 
kunnen houden. We startten met drie 
jongeren maar al snel waren er twaalf in 
de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. 

Het succes van Join Us  zit ‘m in de lage drempel: deelname 
is gratis, er is geen indicatie nodig, na een intake kunnen 
jongeren komen proefdraaien en wordt bekeken of ze in 
de groep passen. Jongeren moeten voldoende cognitief en 
adaptief vermogen hebben en ze mogen niet onveilig zijn 
voor de bestaande groep. Jongeren met autisme kunnen 
heel goed leren van jongeren zonder en jongeren waarbij 
de eenzaamheid voorkomt uit de levensloop kunnen hun 
eigen kracht leren voelen. Join Us komt bewust maar eens 
in de twee weken bij elkaar, zo hebben de jongeren in de ene 
week een sociale activiteit en moeten ze daar in de andere 
week zelf voor zorgen, dat maakt dat ze actief verantwoor-
delijkheid moeten nemen voor hun sociale leven. Hoe je dat 
doet, kun je leren bij Join Us. Omdat blijkt dat er behoefte 
is aan meer sturing gaan jongeren werken met persoonlijke 
challenges, waarbij ze met hulp van de begeleiders bekijken 
in welke stappen ze die kunnen bereiken.”
 
SAMANTHA (20) IS AUTISTISCH EN HEEFT EEN PER-
SOONLIJKHEIDSSTOORNIS. Sinds een half jaar komt ze bij 
Join Us: „Contact maken vind ik moeilijk. In het begin vond 
ik het heel spannend om naar Join Us te gaan, ik stond te 
shaken, bang dat mensen mij niet zouden accepteren. Mijn 
moeder heeft me gestimuleerd te blijven gaan. 

Het begint steeds makkelijker 
te worden, ik doe nu gewoon 
mee. Het lijkt heel simpel, 
maar daar vecht ik voor van 
binnen. Ik check hier: vind je 
me wel aardig?”
 
EMELIE (21) KWAM ALS 
JONGE PUBER IN EEN 
PLEEGGEZIN, HAAR 
MOEDER KON VANWEGE 
PSYCHISCHE EN LICHAME-
LIJKE PROBLEMEN NIET 
VOOR HAAR ZORGEN. Ook 
in het pleeggezin liep het mis, 
na diverse woongroepen voor 
jongeren woont ze nu zelf-
standig, met afnemende bege-
leiding vanuit Neos. Ze vond 
het moeilijk sociale contacten 
te vinden: „Ik was al jong van 
school af, ik had wel vrienden 
vanuit de groepen waarin ik 
leefde, maar dat waren onbe-

trouwbare contacten, ik wilde 
vooruit en zij bleven hangen 
in drugs, afspraken kwamen 
ze niet na, dus ik zat vaker 
alleen dan ik wilde. Ik vind 
het heel gezellig hier. Het idee 
dat ik het hier gemakkelijker 
kan, komt ook omdat ik weet 
dat iedereen het hier moeilijk 
vind, ik hoef me niet minder 
te voelen, ik kan hier mijn 
eigen kracht voelen. Soms 
spreken we op mijn initiatief 
af buiten de Join Us-avonden, 
bij mij thuis, of we gaan naar 
de bioscoop, supergezellig. Ik 
denk dat ik nu meer zelf-
vertrouwen heb, ik weet nu 
dat mensen me echt aardig 
vinden en vrienden met me 
willen zijn. 

DIE JONGEREN VOELDEN ZICH 
GEHOLPEN. Daarna is Join Us 
een blijvende formule geworden 
in de leeftijdsgroepen 12-18 en 
18-25, nu in elf gemeenten, er 
zijn er vijf in oprichting en met 
38 gemeenten worden gesprekken 
gevoerd, waarbij gezocht wordt 
naar een match tussen Join Us en 
een bestaande jongerenorganisa-
tie met huiskamer. Er wordt ge-
bruik gemaakt van de bestaande 
ingangen in het sociale domein, 
om via huisartsen, scholen, en 
zorgteams de doelgroep te berei-
ken. Er is capaciteit en geld nodig 
om aan de grote vraag te kunnen 
voldoen. Hopelijk wordt door het 
meldpunt de urgentie zichtbaar. 
Het ministerie van VWS omarmt 
het initiatief van Join us en 
vindt dat we eenzaamheid onder 
jongeren als samenleving moeten 
aanpakken. De wachtlijsten zijn 
groot, in Eindhoven staan 25 jon-
geren op de wachtlijst, een groep 
voor twaalf tot achttien jarigen is 
er niet. Aanvragen van jongeren 
komen uit heel Nederland. 

NADI VAN DE WATERING (L) EN

JOLANDA VAN GERWE. 

De namen van de jongeren
zijn op hun verzoek gefingeerd. 

Meer info: www.join-us.nu.
Het meldpunt:  

www.eenzamejongeren.com. 
Join Us heeft een ANBI status.
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Eigenlijk zou er op iedere middelbare school 
een Join Us moeten zijn.” Emelie is gestart 
met een studie Communicatie bij Fontys 
en verwacht naast haar Join Us-vrienden 
voldoende nieuwe contacten aan te kunnen 
gaan om over een aantal maanden zonder 
Join Us verder te kunnen.

JOLANDA VAN GERWE: „JONGEREN 
ERVAREN JOIN US ALS EEN SAFE PLACE 
EN GEVEN AAN ER NIET MEER WEG TE 
WILLEN. Toch is het de bedoeling dat ze na 
ongeveer een jaar half jaar tot maximaal twee 
jaar uitstromen, alleen of in groepjes, en 
zelfstandig verder gaan. Het nieuwe netwerk 
en de opgedane vaardigheden meenemend. 
Ze worden nog een tijdje gevolgd door Join 
Us en kunnen er terecht voor advies. Het zou 
mooi zijn als ze zelf als maatje iets kunnen 
betekenen voor jongeren die het contact 
maken nog aan het oefenen zijn.”

TESSEL (21): „IK KWAM HIER VIA IN-
TERNET, IK BEN VORIG JAAR VERHUISD 
NAAR EINDHOVEN, IK HEB NOOIT GOED 
CONTACT WETEN TE MAKEN. De hele dag 
op je kamer zitten eenzaam zijn, daar word 
je niet blij van. Ik ben er nu een half jaar. 

De eerste keer was erg spannend, maar je 
wordt heel snel opgenomen in de groep. We 
zijn allemaal buitenbeentjes. Ik heb niet zo’n 
makkelijke start gehad in het leven, ik ben 
op de basisschool heel erg gepest,. Op school 
had ik geen leuke klas, het was een rotjaar, 
ik begon te drinken en dat ontspoorde. Ik 
probeer hier meer open te zijn naar anderen, 
het gaat langzaam, maar ik leer het wel. Het 
zou fijn zijn nog wat directere ondersteuning 
te krijgen bij het maken van contacten, zodat 
we dat ook hier buiten beter kunnen.

JOIN
US

VAN GERWE ZIET ONZE SAMENLE-
VING VERHARDEN: „WIE NIET BINNEN 
DE LIJNTJES KLEURT, HOORT ER NIET 
BIJ. Het is belangrijk dat we naar elkaar 
omzien, dat jongeren die niet lekker in 
hun vel zitten, worden opgemerkt en 
gesteund, ook door scholen. Die zeggen 
het er niet bij te kunnen hebben, maar 
zouden meer kunnen doen aan sociale 
gezondheid door te bouwen aan groeps- 
cohesie, Join Us ontwikkelt toolkits voor 
leraren die er mee aan de slag willen.” 
 
Eenzaamheid is een van de urgentste 
problemen van westerse samenlevingen, 
meent psychiater Manfred Spitzer. Uit 
onderzoek blijkt dat vijftig procent van 
de jongeren zich soms eenzaam voelt, 
waarvan drie tot tien procent chro-
nisch. Voor deze jongeren is er vaak een 
onderliggend kernprobleem, zoals een 
mismatch met de omgeving, moeite met 
sociale vaardigheden of de neiging om 
de wereld door een zwarte bril te zien. 
Deze jongeren hebben professionele 
hulp nodig. Gezondheidswetenschapper 
Maaike Verhagen: „Eenzaamheid is het 
ongewilde verschil tussen de relaties die 
men heeft en de relaties die men zou 

willen hebben. Eenzaamheid 
creëert een vicieuze cirkel: 
minder welbevinden en 
ontevredenheid-neiging tot 
ongezond leven-verwaarlo-
zing, slechte slaap, gezond-
heidsproblemen-minder 
zelfwaardering en kwaliteit 
leven-minder interactie met 

anderen.” Hersenonderzoekers ontdekten 
dat eenzaamheid fysiek zeer doet: het 
pijncentrum in het brein licht op. En 
hoe eenzamer je bent, hoe meer stress- 
hormonen in je bloed circuleren. Het 
immuunsysteem werkt minder goed.  De 
impact van langdurige eenzaamheid is 
groot volgens ontwikkelingspsycholoog 
Gerine Lodder: „Mentaal kan het leiden 
tot depressies, sociale angst, een laag 
zelfvertrouwen. Fysiek kan het leiden 
tot een slechte nachtrust, overmatig 
gebruik van drank en drugs, hart- en 
vaatziekten. We beseffen steeds meer dat 
eenzaamheid echt ongezond is. Je kunt 
het vergelijken met de impact van roken 
of obesitas. Manfred Spitzer stelt dat 
eenzaamheid twintig procent dodelijker 
is dan roken en dubbel zo dodelijk als 

drinken. Verhagen pleit voor het 
erkennen en bespreekbaar maken 
van het probleem, het signaleren 
en aanspreken van eenzame men-
sen in je omgeving en small acts 
of kindness.” Volgens Jolanda van 
Gerwe kan Join Us veel beteke-
nen in de preventie van fysieke en 
mentale ziekten en maatschappe-
lijk disfunctioneren: Iedere euro 
die wij uitgeven, bespaart er vier 
in de toekomst.”

GABRIËL (21): „IK HUNKER 
NAAR VRIENDSCHAP. In het 
verleden had ik die wel, maar we 
werden ouder en groeiden uit 
elkaar, bij een andere vriend heb 
ik het verpest. Daardoor voel ik 
me sterk eenzaam. Ik woon thuis 
bij mijn ouders, ik volg een oplei-
ding via de LOI maar ga niet naar 
school. Ik had een mentor die 
me op Join Us wees. Sindsdien 
ga ik, en ik vind het eigenlijk wel 
fijn, maar het is ook lastig; omdat 
we elkaar zo weinig zien duurt 
het wel even voor we een echte 
vriendschapsband op kunnen 
bouwen, dat kost tijd, geduld, 
begrip en natuurlijk dingen met 
elkaar doen, elkaar leren kennen.”
 
Aan het einde van de avond, als 
de hele groep bij elkaar hangt op 
de leren banken om een plan te 
maken voor de volgende keer, 
stelt Gabriël voor dan een rondje 
te houden waarin je over jezelf 
vertelt, zodat ze elkaar beter 
kunnen leren kennen en de band 
nog sterker kan worden. Er wordt 
gestemd en het voorstel wordt 
aangenomen: „Een prachtidee”, 
zegt het meisje dat Communica-
tie gaat studeren. Het laatste half 
uur wordt er nog flink gespeeld: 
poolen, airhockey, tafelvoetbal. 
Er wordt gekletst en gelachen. 
Het stille meisje krijgt een lift 
naar huis aangeboden. Gabriël 
zit alleen. Moe na zijn dappere 
inbreng, vertelt Suzanne me, en 
ze gaat naast hem zitten voor een 
laatste praatje voor die avond.

ij, Jolanda Hellings van 
2Support en Daniëlle van 
Bakel van Scoren met 
Daniëlle van Bakel, zijn twee 
zakenvrouwen die keihard 

zijn geconfronteerd met kanker. Helaas 
verloren wij respectievelijk onze bes-
te vriendin en levenspartner aan deze 
rotziekte. Om deze persoonlijke redenen 
hebben wij vanuit ons hart geheel belan-
geloos een donatie actie opgezet om geld 
in te zamelen voor kankeronderzoek.

Wij kozen voor 
het onderzoek MOVE2Live!
Lees meer over het onderzoek van Maria 
Hopman op onze site: www.2support.nl. 
Maria Hopman is verbonden aan het 
Radboud UMC te Nijmegen

Uw Evenement
Wij bieden u de mogelijkheid aan om een 
evenement voor uw bedrijf te organiseren. 
In het kader van Move 2 Live! kunnen wij 
een sportief buitenprogramma aanbieden 
en een gevarieerd binnen programma. 
U kunt naar eigen wens een programma 
samen stellen. 

Het buitenprogramma 
Voetbal evenement aangeboden door 
Voetbal Academie Brabant. Minimaal 
50 deelnemers of maximaal 100 deel-
nemers; Voor volwassenen en kinderen 
(6 t/m 17 jaar)

Het Binnenprogramma
Diverse leuke en interessante Work-
shops. Muzikaal optreden aangeboden 
door EnergyStar. Lunch of barbeque 
Kahoot!: Sportquiz. K-Slim get in shape 
na je 45e. Vanaf 250 deelnemers.

Graag lichten wij deze activiteiten toe 
in een persoonlijk gesprek met u.

Hoe werkt het?
U ontvangt na het doorspreken van uw 
wensen een specificatie van mogelijk 
te maken kosten per deelnemer. Dit 
bedrag wordt verdubbeld. Vervolgens 
maakt u de helft van het totale bedrag 
rechtstreeks over aan het Radboud 
Oncologie Fonds. Daarvan ontvangt u 
een betalingsbewijs.

elpt u met het 
organiseren van 
een evenement voor 
uw medewerkers 
of relaties

W • LEGALSECRETARY4U
• SCOREN MET  

DANIËLLE VAN BAKEL
• VOETBAL ACADEMIE 

BRABANT
• FRITS MEDIA
• V.V.C.
• ENERGYSTAR
• K-SLIM
• JOLANDA VERDERGAAL 

COACHING

PARTNERS

Contact
Wilt u meer weten over het or-
ganiseren van een evenement, 
neem dan geheel vrijblijvend 
contact met ons op. We komen 
graag op de koffie. Wij zijn 
benieuwd naar uw wensen!

040-2141755 www.2support.nl
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