
TOELICHTING - Symposium Existentiële eenzaamheid en zingeving 
 
Eenzaamheid als maatschappelijk probleem  
Eenzaamheid is voor veel mensen een persoonlijk probleem, maar wordt gezien de groeiende omvang en de 
ernst van de problematiek in toenemende mate ook beschouwd als een groot maatschappelijk probleem. 
Onderzoek laat zien dat circa 1 miljoen Nederlanders – dat is 10 procent van de bevolking – zich erg eenzaam 
voelt. Instellingen in de zorg- en welzijnssector krijgen er dan ook hoe langer hoe meer mee te maken en 
proberen op diverse manieren een bijdrage te leveren aan het ‘bestrijden’ ervan. In dat kader is, onder andere op 
initiatief van Coalitie Erbij, de ‘Week tegen Eenzaamheid’ in het leven geroepen.  
In programma’s ter bestrijding van de eenzaamheidsproblematiek wordt eenzaamheid veelal opgevat als een 
sociaal en/of emotioneel fenomeen: een situatie waarin een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 
bepaalde sociale relaties wordt ervaren. Gezien de hardnekkigheid en omvang van het probleem, is het echter de 
vraag of dit uitgangspunt in voldoende mate aansluit bij de persoonlijke ervaring van eenzamen. Dat interventies 
gericht op contactvermeerdering of verbetering van de kwaliteit van contacten lang niet altijd aansluiten, bleek 
duidelijk uit de geluiden die naar voren kwamen tijdens de Week tegen Eenzaamheid 2010. Mensen kunnen zich 
eenzaam kunnen voelen ongeacht de relaties die zij hebben. Deze vorm van eenzaamheid lijkt dan veeleer een 
existentiële aangelegenheid die eigen is aan het bestaan, in ieder geval van het bestaan van deze mens.  
 
Existentiële eenzaamheid als mogelijkheid tot ontwikkeling en groei  
Eenzaamheid kan dus van fundamentele aard zijn en los staan van eventuele sociale relaties. Existentiële 
eenzaamheid staat doorgaans niet op zich, maar kan verwant zijn aan andere existentiële thema’s als angst en 
dood. Voor veel mensen kan existentiële eenzaamheid dan ook uitgroeien tot een werkelijk en aanhoudend 
probleem, dat zich niet zomaar laat oplossen, laat staan bestrijden met een sociale insteek. Existentiële 
eenzaamheid is immers vooral een zingevingsprobleem waartoe de persoon zich zelf verhoudt. Om van daaruit 
tot persoonlijke groei te komen is niet makkelijk, en hopelijk kunnen anderen (hulpverlening, de samenleving) 
hem daarbij helpen. Als echter de hulpverlening alle ‘soorten’ eenzaamheid over één kam scheert, zullen de 
doorgaans op sociale eenzaamheid gerichte programma’s voor de existentieel eenzame persoon niet bereiken. 
Dat is de reden om aan deze problematiek een symposium te wijden.  
In deze verbreding van bemoeienis laat eenzaamheid zich ook bezien als een mogelijkheid tot ontwikkeling, dat 
wil zeggen dat het van een min zich kan transformeren tot een plus, doordat het individu zichzelf opmerkt in zijn 
eenzame situatie en daardoor genoodzaakt is diepte te zoeken in zijn eigen leven, waardoor hij meer zichzelf kan 
worden en een eigen bestemming kan vinden. Over dit onderwerp is veel getuigenisliteratuur voorhanden, en het 
is ook het thema van veel romans.  
 
De insteek van het symposium  
Om eenzaamheid als een existentieel thema op te pakken, biedt het symposium de mogelijkheid het van alle 
kanten te bekijken, ruimte te geven aan de variatie zoals het zich toont en manieren om ermee om te gaan. 
Existentiële of zingevingsproblemen kun je benaderen als iets dat bij het leven hoort, en dus niet kan worden 
voorkomen en voor eens en voor altijd kan worden opgelost. Er zijn nu eenmaal dingen in de mens die zichzelf 
voortbrengen en die een andere benadering vragen dan functionele of relationele maatregelen.  
Met deze existentiële insteek van het symposium en met het oog op zingeving komen er sprekers aan het woord, 
die zich verdiept hebben in existentiële eenzaamheid en daar ‘werk’ van hebben gemaakt, het aan den lijve 
hebben ervaren en erover kunnen vertellen wat het hen gedaan heeft. Aan de orde komen zowel de 
levenspraktijk als de beroepspraktijk, zowel de vraag wat verstaan we eronder als hoe kunnen we ermee 
omgaan. Deze vragen zullen daarbij worden toegespitst op eenzaamheidsgerelateerde thema’s als verbinding, 
angst, presentie, levensontwikkeling, weerbaarheid en dood.  
Als eenzaamheid ook existentieel kan worden gezien, geeft dat een verruimende en verdiepende kijk op wat nu 
voor de ´doelgroepen’ wordt aangepakt.  
Voorbeelden van existentiële eenzaamheidsproblematiek zijn ouderen en zieken die zich fundamenteel alleen 
kunnen voelen in het vooruitzicht van het eigen naderende sterven, of jongeren en volwassenen die in hun 
dagelijks leven geconfronteerd worden met gevoelens van leegte, zinloosheid en afgescheidenheid.  
Professionals in de zorg, het welzijnswerk en in de GGZ krijgen ook te maken met mensen die worstelen met 
dergelijke problematiek. Hoe kunnen we deze dimensie herkennen en onderscheiden van de sociale en 
emotionele uitwerkingen van eenzaamheid? Voor geestelijk verzorgers behoort de relatie existentiële 
eenzaamheid en zingeving tot de aard en inhoud van hun werk, maar ook daar is de vraag aan de orde wat er 
dienaangaande te doen valt en mogelijk is.  
Kortom, er lijkt dringend behoefte te zijn aan een antwoord op de vraag: wat wordt onder existentiële 
eenzaamheid verstaan en hoe kan er zingevend mee omgegaan worden? 
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D.L. (eds.) Encyclopedia of death and the human experience. Thousand Oaks, California: SAGE, pp. 612-3.; 
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