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VOORWOORD
Beste leerling,
Ben je ook soms down omdat jij je alleen voelt? Zo voelen veel jongeren zich.
En niet alleen jongeren. Wist je dat 1 op 2 Belgen aangeeft zich regelmatig of
altijd eenzaam te voelen? Toch wordt eenzaamheid nog te vaak gezien als een
persoonlijk probleem, terwijl het in de eerste plaats een probleem is van de
hele samenleving.
Om eenzaamheid tegen te gaan, is het natuurlijk belangrijk dat je erover
praat. Maar je kan ook meer doen dan dat. Er zijn heel wat hulpmiddelen die
je kunnen helpen om met die gevoelens om te gaan. Zo is er het lessenpakket
van de verzekeringsmaatschappij AG rond dit thema. Je vraagt je misschien
af wat een verzekeringsmaatschappij te maken heeft met eenzaamheid? Heel
simpel: AG steunt al meer dan 20 jaar verschillende organisaties die mensen
helpen die leven in armoede of hun plek niet vinden in de samenleving.
In onze strijd tegen uitsluiting en eenzaamheid, hebben we samen met
uitgeverij Averbode dit lessenpakket ontwikkeld om je te helpen omgaan met
je gevoelens van eenzaamheid of om anderen daarmee te helpen. Neem een
kijkje op www.allentegeneenzaamheid.be en ontdek de gids, allerlei tips en
clips over eenzaamheid.
Het is niet altijd gemakkelijk om je plek te vinden in een klas, een sportclub,
een jeugdbeweging,…
Wat telt is: wees jezelf en ga je eigen weg.

COLOFON
Allen tegen eenzaamheid!
Lessenpakket voor het secundair onderwijs
© Uitgeverij Averbode, 2021
Postbus 54, 3271 Averbode

Concept en tekst: Marjan Gerarts, Heleen Debaenst
Vormgeving: Stéphanie Bauthier, Christine Biz
Illustraties: Chloé Peckel, On the Air
Eindredactie: Fadwa Lahssini, Michael Franken,
Eric Cauwenbergh

600152//DD7352
Meer info over dit thema? Neem een kijkje op
www.allentegeneenzaamheid.be

p. 2

INHOUD
EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN

4

Waar denk je aan bij het woord verbinding?
Waar denk je aan bij het woord eenzaamheid?
Waar of niet waar
Iedereen kent momenten van eenzaamheid
Eenzaamheid in cijfers

4
5
6
7
7

EENZAAMHEID DIEPER BEKEKEN

8

Een gesprek over eenzaamheid
Waar voel je eenzaamheid?
Online eenzaam of verbonden
Corona en eenzaamheid

8
8
9
9

TIPS BIJ EENZAAMHEID

10

WAAR KAN JE TERECHT?

13

p. 3

EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN
Waar denk je aan bij het woord verbinding?
Mensen zijn sociale wezens. We zijn gemaakt om te verbinden met
elkaar. Maar wat betekent dat ‘verbinden met elkaar’?
Het woordenboek zegt:

Ver*bin*den (verbond, heeft
verbonden) = innig verenigen

Dat zegt al iets, maar nog niet alles. Betekent verbinden dan dat je voor
altijd aan elkaar vastgelijmd wordt? Nee hoor, verbondenheid betekent
dat je begrepen wordt door je vrienden en familie, dat je gehoord en gezien
wordt zonder oordeel, dat je gesteund wordt, dat er ruimte is voor wie je écht bent.

Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij
zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het gaat
om kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun
en kracht ontlenen aan de relatie.

5 jongeren over verbinding

1

Yussef (17j)

“Mijn vriend vertrouwt me genoeg om me te vertellen dat hij 			
liefdesverdriet heeft.”

2

Luna (15j)

“Wanneer ik samen ben met mama, want ze begrijpt me echt, ook als
ik niets zeg.”

3

Kae (14j)

“In de boekhandel helpt een vrouw me de Engelse afdeling te vinden.
Die vrouw is open en lief tegen mij.”

4

Lucas (16j)

“Ik voel me verbonden met mijn hond. Wanneer ik met mijn hond wandel,
lijkt het soms of hij naar me glimlacht”

5

Feraye (12j)

“Mijn broer neemt het voor me op als ik diep in de problemen zit of
in gevaar ben.”
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EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN

Waar denk je aan bij het woord verbinding?
Je voelt je eenzaam wanneer je je niet met
anderen verbonden voelt. Je mist een hechte
vriendschap of familieband, je ziet minder
mensen dan je zou willen, je hoort nergens echt
bij of je voelt je uitgesloten uit een groep. Je
krijgt onaangename gevoelens wanneer je je niet
begrepen, gezien of gehoord voelt, wanneer je niet
gesteund wordt door anderen, wanneer er geen
ruimte is voor wie je écht bent.

5 jongeren over eenzaamheid

Yussef (17j)

“We zitten samen aan tafel, er ontstaat een discussie en iedereen
spant samen tegen mij.”

Luna (15j)

“Wanneer ik alleen op mijn kamer zit en er is niemand om mee te chatten
en ik wil ook niet naar beneden om tussen de mensen te zijn, dan
overdenk ik alles en voel ik me rot.”

Kae (14j)

“Een groep jongens staat samen, ik wil erbij staan, maar de kring gaat 		
niet echt open.”

Lucas (16j)

“Ik voel me depressief, maar enkel mijn ouders weten dat. Ik loop rond 		
met een soort masker, iedereen denkt dat ik vrolijk ben. Ik voel me 		
eenzaam omdat niemand dit weet.”

Feraye (12j)

“Mijn grootmoeder is vorig jaar
gestorven. Ik kan aan niemand
vertellen hoe hard ik haar mis.”
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Waar of niet waar

Eenzaam zijn is hetzelfde als alleen zijn

WAAR

NIET WAAR

Alleen zijn betekent niet per se dat je je eenzaam voelt. Alleen zijn kan net fijn zijn, iets waar je
blij van wordt en energie uit haalt. Het is pas als je je miserabel voelt als je alleen bent of met
anderen, dat je last hebt van eenzaamheid.

Enkel oude mensen zijn eenzaam

WAAR

NIET WAAR

Vergeet het idee dat eenzaamheid enkel gaat over een tachtigjarige die wegkwijnt in een
bejaardentehuis. Eenzaamheid komt voor in elke leeftijdsfase. Een sportieve tiener, een spelend
kind, een vader met jonge kinderen of een succesvolle zakenvrouw, kan zich net zo verschrikkelijk
eenzaam voelen als een gepensioneerde weduwnaar. Kijk - mensen van verschillende leeftijden
getuigen over eenzaamheid

Iemand met veel vrienden kan eenzaam zijn

WAAR

NIET WAAR

Vergeet ook het cliché van de eenzame tiener, dat buitenbeentje dat nooit gevraagd wordt op
feestjes en met gekromde schouders alleen door de gangen wandelt. Denk ook eens aan de
populairste uit de klas. Degene die aanwezig is op elk feestje en duizenden volgers heeft online.
Hoe weet je hoe het zit met zijn of haar gevoel diep vanbinnen?

Eenzaam zijn is je eigen vette schuld

WAAR

NIET WAAR

Langdurige eenzaamheid ontstaat net door omstandigheden waar jij weinig controle over hebt.
Je hebt weinig contact met leeftijdsgenoten omdat je ziek bent of voor een zieke ouder zorgt
of je hebt moeite met de taal. Of je vindt het moeilijk om contact te maken met anderen. Of je
denkt dat anderen jou niet leuk vinden. Je werd gepest of je bent je vertrouwen in andere kwijt.
Daar heb jij geen schuld aan. Er zijn wél dingen die je kan doen om eenzaamheid tegen te gaan.
Lees de tips op het einde van deze bundel.
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Iedereen kent momenten van eenzaamheid
Je af en toe eenzaam voelen is niet direct een probleem. Integendeel, het hoort bij het leven en het spoort je
aan om nieuwe mensen op te zoeken.

Barbara zit op een nieuwe school. Ze kent niemand. Ze voelt zich eenzaam.
Dat gevoel spoort haar aan om een meisje aan te spreken uit haar klas. Vanavond maken ze samen hun huiswerk.

Wanneer eenzaamheid lang duurt, verdwijnt dat goede effect en wordt het wel
een probleem. Als eenzaamheid blijft duren, trekken jongeren zich terug en
sluiten zich op in zichzelf.
Tim gaat al jaren naar dezelfde school. Hij maakt soms vrienden maar dat
duurt nooit lang. Telkens opnieuw wordt zijn vertrouwen beschadigd. Nu deelt Tim met niemand meer
hoe hij zich echt voelt vanbinnen. Ook thuis zien ze niet hoe rot Tim zich voelt. Tim rookt en drinkt om
zich beter te voelen.

Eenzaamheid in cijfers

Meer jongeren dan ouderen voelen zich eenzaam.
Bij de 70-plussers voelt ongeveer een vierde zich
eenzaam. Bij jongeren tussen de 20 en de 34 jaar is
dat meer dan de helft.

Drie procent van de jongeren tussen 14 en 18 jaar
lijdt aan langdurige eenzaamheid.
Dat is ongeveer evenveel als autisme (3 procent) of
ADHD (5 procent) bij jongeren.

Langdurige eenzaamheid is
slecht voor de gezondheid.

Jongeren ervaren emoties vaak heel
heftig.

Het effect is vergelijkbaar met
bv. 15 sigaretten per dag.

Dit is normaal en wordt verklaard
door de ontwikkeling van de hersenen.

Wie gepest wordt of andere
traumatische dingen meemaakt,
heeft een hoger risico op eenzaamheid en psychische klachten.
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Een gesprek over eenzaamheid
Hoe weet je nu of iemand eenzaam is of niet?
Dat is eigenlijk best simpel, je hebt er geen ingewikkelde wiskundige formules of een magische
bril voor nodig. Je kan eenzaamheid niet aan de
buitenkant zien. Eenzaamheid is een gevoel dat
diep vanbinnen leeft en vaak ook verstopt wordt.
De enige manier om erachter te komen is een
gesprek aangaan en vragen hoe het gaat. Zo’n
gesprek voeren is niet vanzelfsprekend. Tips om
zo’n gesprek te voeren vind je hier.

Waar voel je eenzaamheid?
Eenzaamheid is een gevoel. Gevoelens zijn er om te voelen, niet om weg te duwen of te verstoppen. Het is zoals met een bal die je onder water duwt. Eens je die loslaat, springt hij tien keer zo
heftig boven water.
Je gevoelens voelen? Hoe doe je dat? Doe een body-scan van je lichaam. Dat wil zeggen dat je
met je aandacht je lichaam scant van het topje van je hoofd tot aan je tenen. Kijk in welk deel
van je lichaam spanning zit. De spanning kan samengebald op 1 plek zitten of op meerdere of
zelfs verspreid zijn over je hele lichaam.

1

Yussef (17j)

“Eenzaamheid zit in mijn keel als een grote krop waardoor ik moeilijk kan
praten over dingen die belangrijk voor me zijn.”

2

Kae (14j)

“Als ik me triest en alleen voel, lijkt ’t of er een groot gat zit in mijn 		
borstkas, alsof je er je hand kan doorsteken.”

3

Feraye (12j)

“Mijn eenzaam gevoel zit zo’n beetje overal in mijn lichaam als een 		
rare tinteling.”
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Online eenzaam of verbonden
Het is de schuld van de social media! Dat lees je soms in de krant of je hoort het in de gangen
van je school. Onderzoek toont aan dat ’t niet zo is. Of je nu vaak op social media zit of niet,
heeft geen effect op hoe eenzaam jij je voelt. Misschien maakt actief zijn op TikTok of Instagram
het voor jou misschien net gemakkelijker nieuwe mensen te leren kennen, je vriendschappen te
onderhouden én om contact te houden met kennissen die je minder goed kent of nooit meer in
het echt ziet. Let wel op

1

Op social media lijkt het leven zo perfect. Iedereen ziet er zo gelukkig uit, met zo veel vrienden
en zo oneindig veel leuke dingen te doen. Weinig mensen posten hun triestige dagen of
mislukkingen. Dat is natuurlijk niet zo. Ben je daar gevoelig aan? Let dan een beetje op hoe
vaak je kijkt naar dat ‘perfecte leven’ van je vrienden. Lees - op instagram hebben mijn
vrienden altijd een leuker leven dan ik

2

Social media zijn gemaakt om je zo lang mogelijk online te houden. Daar hebben ze echt
truken voor. Zorg dat je je vrienden ook nog in het echt ziet, he. Online contact is leuk, maar
gezellig samen op de bank hangen of skaten in het park is toch nog iets anders.
Lees - kan je verslaafd zijn aan sociale media?

3

Internet brengt een vorm van pesten mee die voordien niet bestond. Via cyberpesten word
je zelfs met pesten geconfronteerd in de veiligheid van je eigen huis. Onderzoek toont
aan dat pesten en andere traumatische ervaringen wel rechtstreeks verband houden met
eenzaamheid.

Corona en eenzaamheid
Je bent op een leeftijd dat je met je vrienden eindeloze plannen wil maken. Corona en de lockdowns steken daar een stokje voor. Plots moet jij vaak thuis zijn, mag je maar x aantal vrienden
zien, zijn alle leuke dingen afgelast en spendeer je véél meer tijd met
je ouders dan voorheen. Misschien maakt dat jou net rustig, voel
jij je opgelucht dat er heel wat niet meer hoeft, dat er heel
wat druk wegvalt. Misschien maakt dit jou net onrustig. Veel
jongeren ervaren stress en eenzaamheid in deze vreemde
dagen van corona.
Ontdek - Creative in sollitude - dit mooie project geeft je
een platform om je gevoelens van eenzaamheid en verlies
om te zetten in een tekst, een beeld, een creatie.
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Deze tips zijn van het soort ‘gemakkelijker gezegd dan gedaan’. Ze dagen je uit en vragen best wat
lef en moed van je. Sommige van de tips passen bij jou, andere helemaal niet. Kijk zelf waar je iets
mee kan.

Probeer te zijn wie je écht bent.
En toon dat aan anderen. Dat is niet simpel. Je voelt misschien veel
druk van de groep om je aan te passen aan wat ‘normaal’ is.
Vertrouwd geraken aan jezelf doe je zo: kies elke
keer opnieuw voor wat jij zélf wil en graag doet.
Kijk:
Draag kleren waar jij je goed in voelt, kies een
Nobody is normal
kapsel dat misschien uit de mode is maar wél
bij je past, luister muziek waar jij blij van wordt,
Lees:
kies de sport die jij écht wil doen.
Ik

1

(k)en mezelf

2

Vind je netwerk.
Vind de mensen die bij je passen en je interesses delen. Wanneer
je jezelf beter kent, weet je ook beter wie je graag om je heen hebt.
Wat zijn jouw interesses en talenten? Waar ben je graag mee
bezig? En vooral - waar vind je mensen die dit delen? Spendeer
meer tijd op plekken waar jij je goed in je vel voelt. Op die plekken
heb je meer kans om mensen te vinden die matchen met je.

Lees:

vrienden maken
doe je zo

3

Je netwerk
 hoeft niet van je leeftijd te zijn, je kan net zo goed klikken met
iemand jonger of ouder.
 hoeft niet op je school te zitten, kijk ook daarbuiten.
 vind je misschien in de eerste plaats online. Hoe je dat veilig doet,
lees je hier.

Wees eerlijk met jezelf.
Wat verwacht je van je familie, wat zoek je in een vriendschap of in een romantische relatie?
Misschien wil je een paar hechte vriendschappen om diepe gesprekken te voeren, misschien
wil je een bende kennissen om mee op stap te gaan, misschien wil je iemand die je liefde voor
langlaufen deelt. Misschien wil je een combinatie van dat alles of net niet, misschien wil jij nog
iets heel anders. Als je goed weet wat je wil, vind je gemakkelijker wat je zoekt.
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Verdiep de contacten die je hebt.

4

5

Het niet gaat om de hoeveelheid vrienden, maar om de kwaliteit
van een paar relaties. Kijk eens rond je. Met wie van de personen
om je heen heb je al een fijn contact. Misschien is het iemand op
je school die elke dag naar je knikt of een
leerkracht die je extra uitleg geeft. Misschien Doe is er een meisje op je sportclub of een jongen in de jeugdbeweging die af en toe een
Versterk je contac
ten
praatje met je slaat. Kijk eens of het mogelijk
is om die mensen een ietsje dichter bij je te
brengen.

Engageer je voor anderen.
Dat is voor iedereen goed. Zorg dat je dingen doet waarbij je je nuttig
voelt. Zet je talent in om iemand te helpen die dat nodig heeft. Iets
klein voor iemand doen, kan grote effecten hebben. Het kan op je
school, in de jeugdbeweging of sportclub of bij je thuis en in je buurt.
Of engageer je voor vrijwilligerswerk.

6

Trek de natuur in, breng tijd door met dieren.
Je hebt geen zin om alleen thuis te zitten én je hebt tòch ook geen zin
om mensen te zien. Wat dan? Trek de natuur in. Bomen en bloemen
zijn ook fijn gezelschap. En dieren al helemaal. Vrijwilligerswerk doen
in een dierenasiel of een manège is dubbel op; het geeft je én een
gevoel van zinvolheid én contact met dieren.

p. 11

TIPS BIJ EENZAAMHEID

7

Let op je houding.
Wat? Huh? Wat heeft houding te maken met je eenzaam voelen of niet? Wel, dat zit zo: met
gekromde schouders en je hoofd naar beneden, mérk je helemaal niet wanneer iemand naar je
lacht of oogcontact met je maakt. Met een open houding merk je dat wel én je geeft anderen de
boodschap dat je open staat voor contact.

8

5

Neem fijne dingen in je op.
Onze hersenen zijn gemaakt om extra te focussen op slechte dingen en fijne dingen niet te merken
of snel te vergeten. Dat is jammer, want het zijn net die mooie momenten van een dag die je een
gevoel van verbondenheid geven. Dus sta er even bij stil wanneer je buurman naar je wuift of je
klasgenoot je een compliment geeft.

Stap een Overkop huis binnen.
In een OverKop huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke
activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen
op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
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WAAR KAN JE TERECHT?
In een OverKop huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten
lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een
luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp,
zonder een label opgeplakt te krijgen.

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen.
Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer
van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten?
Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? …
Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan
jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.
De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Alle kinderen en jongeren kunnen Awel anoniem contacteren over alles wat
hen bezighoudt. Awel is er voor jongeren door te luisteren, mee te voelen en
mee te denken.

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het
versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren
van 0 tot 24 jaar.

Peer support is een methode van, voor en door jongeren; waar ze er zijn voor
elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren.
Peer support Vlaanderen is een project van Hogeschool West-Vlaanderen.
Ze kijken hoe peer support het welbevinden van jongeren kan verbeteren en
pesten preventief kan aanpakken.
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WAAR KAN JE TERECHT?
WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties, zoals Awel, Sensoa,
VDAB, Publiq en Child Focus die jongeren willen informeren en toeleiden naar
advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het
referentiepunt voor jongeren met vragen. De Ambrassade coördineert WAT WAT
in opdracht van de Vlaamse Overheid.

NokNok is een website die zich vooral richt op jongeren van 12 tot 16 jaar.
Noknok wil de mentale veerkracht van jongeren versterken. Online coaching
met interactieve oefeningen helpt om beter met stress en tegenslagen om te
gaan.

TAGMAG is een online jongerenproject. De website richt zich op jongeren vanaf
16 jaar. Hier lees je elke dag de laatste nieuwtjes over jouw favoriete sterren en
kan je reportages bekijken over muziek, films, games, sport, events en lifestyle.
In de rubriek Heavy Shit komen zwaardere onderwerpen aan bod. Vaak hebben
ze te maken met mentaal welzijn.

Chek Jezelf is een website van het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat streeft
naar een gezonder Vlaanderen. Ze willen mensen op een toegankelijke manier
stimuleren om gezond(er) te leven. Onder het thema ‘eenzaamheid’ bespreken
ze waar eenzaamheid vandaan komt, hoe je ermee omgaat en welke stappen je
eventueel kan zetten om je meer verbonden te voelen met anderen.

Eenzaamheid treft bijna één op de twee mensen in België. AG strijdt onder
de slogan ‘allen tegen eenzaamheid’ al meer dan 20 jaar tegen dit probleem
dankzij talrijke initiatieven: financiële en logistieke steun aan verenigingen,
begeleiding van ouderen, organisatie van sportevenementen en zelfs een
gepersonaliseerd programma voor werknemers met een burn-out. Met één
enkel doel: een sociaal netwerk uitbouwen en een glimlach toveren op het
gezicht van mensen die eenzaam zijn.
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Dit educatieve project is een initiatief van AG en
werd gerealiseerd door Uitgeverij Averbode.
Wat als leren altijd leuk zou zijn? Wat als spelen altijd leerrijk zou zijn?
Dat zijn de vragen waarop Uitgeverij Averbode antwoordt met tools, methodes,
boeken en digitale toepassingen waarmee kinderen vandaag kwalitatief leren,
denken en groeien. Leren kan en moet ook leuk zijn. Wat je leuk vindt, gaat beter,
sneller en effectiever. Met die visie zijn we graag ieders leercoach in elke levensfase.
Want leren stopt nooit. Ons hele leven lang verwerven we kennis en vaardigheden.
Zo groeien mensen tot wetende, denkende, voelende en ondernemende volwassenen,
die onze samenleving versterken.
Veel leerplezier!

Gerealiseerd met
de steun van
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