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De analyses van het RIVM zijn duidelijk: het 
aantal alleenwonenden zal toenemen en daar-
mee ook de eenzaamheid. Nu al voelt 50 pro-
cent van de bevolking zich een paar keer per 
week eenzaam. 10 procent is zelfs ernstig een-
zaam, weet Jos Sentel, verantwoordelijk voor 
Research en Innovatie bij belegger Syntrus 
Achmea. ‘Het leven is zwaar als je eenzaam 
bent’, zegt Joke Hartmans, adviseur Strategie 
en Business Development bij zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis. ‘We weten dat eenzaamheid 
uiteindelijk leidt tot een hogere zorgvraag 
en zelfs tot een lagere levensverwachting 
dan wanneer iemand lekker in zijn vel zit en 
voldoende sociale contacten heeft.’ Zonder 
sociaal netwerk kunnen mensen problemen 
niet meer zelf oplossen, vult Irene Ponec, con-
ceptontwikkelaar bij  woningbouwcorporatie 
Ymere, aan. ‘Het voelt wel heel naar als je bij-
voorbeeld door je enkel gaat en er niemand 
even boodschappen voor je kan doen.’ 

VERANDER DE OMGEVING, DAN VERANDERT DE MENS

Plekken voor verbinding
Dat steeds meer mensen alleen wonen, is 
een gegeven. Van degenen die op Woning-
net een huurwoning zoeken, is tweederde 
alleenstaand. Volgens Ponec ligt eenzaam-
heid dan op de loer, ook onder jongeren. ‘Onze 
opdracht is om een woonomgeving te bieden 
die bijdraagt aan het voorkomen daarvan.’ 
Pim van der Ven, eigenaar van architecten-
bureau Juli Ontwerp, kiest voor een positieve 
insteek en richt zich op geluk en gezondheid 
van gebruikers. ‘Als je alleen bent, kun je best 
gelukkig zijn. Eenzaamheid is wel een valkuil. 
Anonimiteit is het risico. Bij het ontwerpen 
van gebouwen kun je nadrukkelijk sturen op 
plekken voor verbinding. Achter de voordeur 
kun je alleen zijn, op straat anoniem en daar-
tussenin maak je een gebied waarin mensen 
elkaar kunnen ontmoeten.’
In goede, gezonde steden zit volgens hem 
een juiste mix van dichtheid, diversiteit en 

Hoe kan vastgoed helpen om eenzaamheid te verminderen 
bij het in de toekomst alleen maar toenemende aantal 
alleenstaanden? Tijdens een rondetafelgesprek wisselen 
belegger Syntrus Achmea, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
woningbouwcorporatie Ymere en architectenbureau Juli 
Ontwerp van gedachten.
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nabijheid, waardoor mensen gemakkelijk met 
elkaar in verbinding komen. ‘Ik woon zelf op 
de Wilhelminapier in Rotterdam, een sterk ver-
stedelijkt stukje van Nederland. Na twintig jaar 
zit er eindelijk één koffiehoek met een terrasje. 
Verder is er nauwelijks publiek leven. Het gaat 
juist om een ruimte waar ik mijn buren kan ont-
moeten. Dat kan ook een plek zijn waar ik een 
tuintje kan maken, iets individueels kan doen 
en daarover met mijn buurman in gesprek 
raak.’ Zijn woongebouw heeft een zwembad, 
een fitness en een sauna. ‘Door dingen te 
delen, ontmoet je elkaar. Mijn gebouw is een 
soort dorpje geworden.’ Voor sociale huurders 
is dat echter onbereikbaar. De meeste huur-
ders van Ymere hebben geen geld om dage-
lijks koffie te bestellen in een leuk koffietentje. 
Irene Ponec pleit voor meer publieke gebou-
wen waar rijk en arm in een mooie omgeving 
kunnen verblijven. ‘Bibliotheken zijn zich aan 
het transformeren. Ik heb daar in Finland een 
mooi voorbeeld van gezien, dat was echt een 
ontmoetingsplek. Een publiek park met een 
dak erop. Er zijn werkplekken en horecavoor-
zieningen. Er is computerles voor ouderen, je 
kan leren 3D-printen, er is naailes.’

Happy accidents
Ze verwijst naar een artikel in De Architect 
waarin Juliette Bekkering stelt dat we al die 
publieke gebouwen steeds meer uitkleden. 
‘Wat zeggen we daarmee als samenleving? 
Mensen met geld kunnen een prettige omge-
ving met fitness en zwembad voor zichzelf 
organiseren, maar als je gewoon een mbo-op-
leiding Zorg doet, dan zoek je het maar uit. 
Dat vind ik raar.’ Het is echter geen taak voor 

de woningcorporatie, vindt ze. Ze mógen het 
ook niet meer. ‘Wij moeten gewoon woningen 
maken voor mensen met weinig inkomen.’ 
Ook Jos Sentel ging met een team van Ymere 
op werkbezoek naar het vaak koude en don-
kere Finland. Daar inspireerde een woon-
complex voor studenten, starters, ouderen 
en middenhuur hem. ‘Er was een gemeen-
schappelijke benedenverdieping, een com-
munity manager die zag dat een oudere bijna 
niet buitenkwam en studenten activeerde om 
diegene af en toe op te zoeken. ‘Ik wil ‘happy 
accidents’ creëren. Dat is niets anders dan 
mogelijk maken dat mensen elkaar tegenko-
men. Soms moet je buiten de lijntjes durven 
kleuren om problemen op te lossen.’ We moe-
ten anders nadenken over wat een gebouw 
nou eigenlijk is. Het is geen Excel-sheet of een 
stapeling van functionaliteiten, het lijkt juist 
meer en meer op Tetris. ‘Hoe plaatsen we die 
puzzelstukjes in elkaar om een mix van pro-
gramma’s goed te laten functioneren en soci-
ale processen mogelijk te maken.’

Ontmoetingsplekken
In een gebouw voor ouderen in de Amster-
damse Pijp kleedde Ymere een grote open hal 
mooi aan en liet hem verder leeg. Dat kostte 
niet veel geld. Op een gegeven moment zijn 
de bewoners dat gaan inrichten en nu is er is 
elke week koffie voor de buurt en organise-
ren ze filmavonden. Ponec: ‘Je moet dan wel 
geduld hebben, het duurt even voordat ze wat 
met die ruimte gaan doen.’
Ymere heeft in kaart gebracht bij wie een-
zaamheid het meest voorkomt. Mensen met 
een beperking of gezondheidsproblemen 
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vormen de grootste groep. Daarnaast zijn er 
niet-westerse migranten, gescheiden men-
sen en weduwen en weduwnaars. Er is ook 
een groot verschil tussen lager- en hogerop-
geleiden. De eerste groep is vaker eenzaam. 
Door ontmoetingsplekken te faciliteren zou-
den die groepen elkaar kunnen helpen. Ponec: 
‘Daarom maken we een gemeenschappelijke 
tuin of een dakterras, of een hal met wat meer 
ruimte, zoals bijvoorbeeld bij het project Een-
hoorn in Amsterdam-Oost’.

Simpel en goedkoop
Het boek Stadsveteranen van heren 5 archi-
tecten staat vol simpele tips. Maak de galerijen 
breder en plaats bijvoorbeeld het aanrecht 
voor het raam van de galerij. ‘Normaal is daar 
een slaapkamer. Als mensen in de keuken 
staan, is er ontmoeting als er iemand langs-
loopt. Zo was er een vrouw die iedere dag 
voorbijkwam om de krant te halen, en toen ze 
een keer niet langskwam, dachten de buren: 
misschien is er iets aan de hand.’ Het tv-pro-
gramma Proef eenzaamheid is volgens Sentel 
casuïstiek waarvan we allemaal kennis moeten 
hebben. ‘Het snijdt recht door je ziel. In een 
aflevering bewoog een vrouw elke dag de gor-
dijnen om de buurt te laten zien dat ze nog 
leefde. Dat is echt de omgekeerde wereld.’ 
Met een keuken aan de straatkant zou dat al 
heel anders zijn. ‘Je kunt die negatieve spi-
raal met kleine dingen doorbreken.’ Dat hoeft 
volgens Van der Ven helemaal niet veel geld 
te kosten. ‘Ik geloof enorm in veranda’s en 
stoepjes. In Utrecht hebben we sociale huur-
woningen gemaakt, ook met de keuken aan de 
straatkant, met een stoepje en een plantenbak 
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voor de deur. Mensen eigenen zich dat toe 
en vormen daar nu een kleine gemeenschap, 
simpelweg omdat ze buiten zitten en elkaar 
aanspreken.’

Omdenken
Verander de omgeving, dan verandert de 
mens, knikt Hartmans. ‘Ik was laatst bij een 
thuiszorgorganisatie die gestopt is met eten 
bij mensen thuis te brengen, maar nu de men-
sen zelf ophaalt, zodat ze samen kunnen eten. 
Dat heeft ontzettend veel effect. Het is ook 
gewoon op een andere manier denken.’ Ze 
breekt een lans voor meer samenwerking tus-
sen verschillende partijen. ‘Bij eenzaamheid 
wordt nu al snel naar de gemeente gewezen, 
als verantwoordelijke voor de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO). Die regelt wel 
ergens een biljart- of ontmoetingsplek. Dat 
vind ik onterecht. Het zou mooi zijn als we het 
uit die hoek kunnen weghalen en het met een 
bredere coalitie van woningbouwcorporaties, 
vastgoedontwikkelaars en zorgverzekeraars 
vanuit ieders eigen rol kunnen aanpakken.
Daar is wel een cultuuromslag voor nodig.’
Zilveren Kruis en Syntrus Achmea werken 
samen aan Sint Jacob, een compleet nieuw 
zorgcomplex op de plek van het oude Sint 
Jacob, tegenover Artis. Hierin wordt voort-
geborduurd op de lessen die zijn geleerd uit 
het Amsterdamse woonzorg-centrum De 
Makroon, opgeleverd in 2015. Het nieuwe Sint 
Jacob gaat over toekomstbestendig wonen, 
dus leven tot het einde. Volgens Sentel zijn er 
ook bepaalde doelgroepen die zeggen: ‘ik wil 
met mijn rollator met een trammetje nog naar 
het Concertgebouw kunnen gaan.’  <
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