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Gespreksgroepen voor ouderen 

Vrijwilligster Els Rensink is vanuit het Centrum Ontmoeting in Levensvragen Nijmegen gestart 
met het begeleiden van een gespreksgroep voor ouderen. Eens in de twee weken komen een 
aantal deelnemers van een dagopvang samen om met elkaar te praten over hun leven en de 
zaken die hen bezighouden. Wendy van Lier van het Expertisenetwerk ging met haar in 
gesprek. 

Gespreksleider 

‘Ik had vanuit mijn werk al veel contact met ouderen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe 
het is om ouder te worden en terug te kijken op je leven. In mijn rol als gespreksleider van een 
gespreksgroep kan ik hierover in gesprek gaan met ouderen. Bovendien geeft deze 
vrijwilligersfunctie mij de mogelijkheid om met groepen te werken, wat ik een leuke nieuwe 
uitdaging vind.’ 

Thema's 

‘Eens in de twee weken organiseren we een gespreksgroep, waar gemiddeld zo'n 4 ouderen aan 
deelnemen. Het gaat om een groep echt kwetsbare ouderen, met fysieke en vaak psychische 
problemen zoals depressie of verstoorde rouw. Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in 
gesprek over een bepaald thema. We staan stil bij thema's als verdriet en troost, geloof, innerlijke 
en uiterlijke schoonheid, balans in geven en nemen, Kerst en Pasen. Mensen vertellen over hun 
geschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen, de zorgen die ze hebben en de dagelijkse 
gebeurtenissen. Ze vinden het prettig om hun ervaringen met anderen te kunnen delen, ook al 
wordt er lang niet altijd rechtstreeks op elkaar gereageerd. Als ze weggaan zeggen ze ‘Fijn dat ik 
geweest ben, dat lucht toch op’.’ 

Goed gevoel 

‘Ik ga zelf ook met een goed gevoel naar huis, het is altijd waardevol. Het verbaast en verwondert 
me soms wat mensen met elkaar kunnen delen en hoe ze kunnen reageren. Het is fijn dat de 
gespreksgroep zo'n sfeer van vertrouwelijkheid kent. Ook de begeleiders van de dagopvang zijn blij 
met onze aanwezigheid, zij geven aan dat zij blij zijn dat anderen de tijd hebben om naar het 
verhaal te luisteren dat mensen zo graag, en soms steeds weer, willen vertellen.’ 

Competenties 

‘Als gespreksleider is allereerst de motivatie om dit werk te doen belangrijk, daar wordt in het 
kennismakingsgesprek ook nadrukkelijk bij stilgestaan. Je moet voldoende ruimte hebben om naar 
het verhaal van de ander te luisteren. Daarnaast zijn een gevoel van veiligheid creëren, aandacht 
en geduld essentieel. Zoals een van de ouderen van de gespreksgroep zei ‘Luisteren vergt geduld, 
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en met liefde luisteren.’ Soms heeft iemand het nodig om steeds weer zijn of haar verhaal te 
vertellen, om de gebeurtenis een plek te kunnen geven. Dat vraagt geduld. En je moet flexibel zijn: 
soms gaat het gesprek na 10 minuten over heel iets anders dan het gekozen thema, en dan moet je 
daarbij kunnen aansluiten.’ 

Ondersteuning 

‘Als gespreksleider heb je ondersteuning nodig. Naast medewerking van de dagopvang is training en 
uitwisseling met andere gespreksleiders noodzakelijk. Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen 
Nijmegen doet dat heel goed vind ik. Buiten de verplichte training zijn er regelmatig terugkom- en 
intervisiebijeenkomsten. Ook begeleid je altijd met zijn tweeën een groep, dat is heel prettig. Je 
vult elkaar aan, bereidt samen de bijeenkomsten voor, overlegt en reflecteert en zorgt voor 
continuïteit. En je kunt met vragen altijd bij iemand terecht. Dat maakt dat je je als vrijwilliger 
echt serieus genomen voelt. Er wordt ook echt iets van je verwacht en er wordt uitgegaan van je 
kracht als vrijwilliger. Ik hoop dit werk te kunnen blijven doen, en mijn ervaring uit te breiden.’ 
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