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van ouderen en gevoelens van eenzaamheid



Onderwerp

• Gra y s Fi est
- Sociale onderneming waarin breisessies plaatsvinden

• Doel

- Eenzaamheid verminderen en voorkomen
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Relevantie

• Ouderenbeleid

- Groeiende groep thuiswonende ouderen

- Behoefte aan ondersteunende buurten

- Eenzaamheidsinterventies

• Evaluatieonderzoeken

- Interventies verminderen eenzaamheid niet

- Meer inzicht nodig in succesvolle interventies
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Vraagstelling

Hoofdvraag:

Hoe draagt Granny’s Finest bij aan het welzijn van ouderen en gevoelens van 

eenzaamheid? 

Deelvragen:

1. Vanuit welke motieven nemen ouderen deel aan Gra y s Finest? 

2. In hoeverre ervaren ouderen gevoelens van eenzaamheid?

3. Hoe kunnen gevoelens van eenzaamheid worden teruggedrongen volgens 

ouderen en welke rol speelt Gra y s Finest daarbij? 

4. Op welke manier draagt Gra y s Finest bij aan het (fysiek en sociaal) 

welzijn van ouderen?
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Conceptueel kader uit theorie

5

Hiërarchische niveau's van welzijn (Nieboer 2013)



Eerste bevindingen

(work-in-progress)

• Kwalitatieve onderzoeksmethoden: interviews en observaties

- Breiclubs bezocht in Rotterdam 

• Motieven: hobby, contact met anderen, gezelligheid

…  ik ko  to h el eer oor de gezelligheid [dan voor breien], samen zijn met andere 

e se  
(vrouw, 70 jaar)

• Deelname wordt geassocieerd et oud zijn

…  gaa  jullie ou is ee  keertje ee aar de Grannies, aar ik e  og iet oud  
zeggen ze, maar je hoeft niet oud te zijn, alle leeftijden kunnen handbreien  

(vrouw, 77 jaar)
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Eerste bevindingen

(work-in-progress)

• Eenzaamheid

▪ Meerderheid deelnemers zegt geen eenzaamheidsgevoelens te ervaren

- Deelnemers buiten Gra y s Fi est o  ook actief

- Voldoende (kwalitatief goede) sociale contacten

Ik be  iet ee zaa  hoor, a t ik heb ’  a  og e  o er olle age da …  
(vrouw, 77 jaar)

- Eenzaamheid wordt niet snel erkend

…  daar wordt niet over gesproken, dat zeggen ze niet tegen je  
(vrouw, 81 jaar)
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Eerste bevindingen

(work-in-progress)

• Deelname geeft ouderen een doel

o dat ik a  reie  houd e  dit heeft 
een doel, mooie dingen afleveren voor 

die erkoop  
(vrouw, 70 jaar)
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Voorlopige conclusies

en aanbevelingen

• Conclusie

- Gra y s Fi est draagt bij aan vermindering van sociale eenzaamheid, maar niet

emotionele eenzaamheid

• Aanbeveling beleid

- Ouderen vragen stellen over eenzaamheid bij anderen, opdat zij mogelijk over 

hun eigen eenzaamheidsgevoelens zullen praten
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Persoonlijke leerpunten

• Gesprek over eenzaamheid voeren

- Algemeen inleiden (krantenartikel/nieuwsbericht)

- Vragen naar mensen in hun omgeving
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Vragen?
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