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Aandacht voor de achterkant van problemen 

Aandacht besteden aan levensvragen kan op heel verschillende manieren. WijZ 
in Zwolle heeft maar liefst vijf projecten waarin aandacht voor levensvragen 
centraal staat. Het expertisenetwerk had een interview met Ben Vinke, 
regiomanager. Hij vertelt het volgende: 

 

De levensloop van mensen en hun levensvragen centraal 

Als WijZ besteden we in Zwolle veel aandacht aan levensvragen en de levensloop van mensen. Dat 
doen we in de vorm van vijf projecten: 

1. Het project Ouderencoach. Mensen die in de knoop zitten of hun hart willen luchten worden 
gekoppeld aan een (opgeleide) vrijwilliger die drie à vier gesprekken voert, aan de hand van 
vragen over de levensloop.  

2. Het project Levensboek maken. De doelgroep van dit project zijn wat oudere  mensen. Ook 
hierbij vormt de levensloop de leidraad.  

3. We organiseren Themabijeenkomsten rond onderwerpen zoals euthanasie en hoe lang moet 
je doorgaan met behandelen.  

4. Welzijn op recept is oorspronkelijk ontwikkeld door het Trimbosinstituut. Het centrale idee 
is dat huisartsen patiënten met psychosociale klachten, gebaseerd op bijvoorbeeld verdriet 
of eenzaamheid, eigenlijk niet kunnen helpen. Ze kunnen hen beter verwijzen naar 
een  welzijnsmedewerker. Die kijkt wat deze persoon nodig heeft: toeleiding naar een 
activiteit (bijvoorbeeld een sportclub) en/of gesprekken met een vrijwilliger over de 
achterliggende problematiek. Via dit project zijn in het afgelopen half jaar zo’n 45 mensen 
doorverwezen door de huisarts. Zestig procent van hen had behoefte aan een gesprek, de 
overigen zijn nu grotendeels actief in een club, een groep of in vrijwilligerswerk.  

5. De draad oppakken richt zich op mensen die achterblijven na het overlijden van een partner 
of ander nabij familielid. Vanuit de basisadministratie van de gemeente Zwolle krijgt het 
project de gegevens van deze mensen. Zij krijgen na een half jaar een brief met het aanbod 
voor een telefonisch contact. We hebben een ‘Oost-Europese score’: maar liefst 100% van 
de mensen is blij met zo’n contact. Ongeveer de helft van de mensen heeft genoeg aan een 
eenmalig telefoongesprek; als mensen graag meer contact willen, kunnen ze gekoppeld 
worden aan een vrijwilliger. 

Succes 

De inspiratie voor het thema levensvragen kreeg ik tijdens een Master Class bij de Protestantse 
Theologische Universiteit door Frits de Lange. Ik leerde hier het belang zien van aandacht voor de 
‘achterkant’ van de problemen van mensen. Hoe word ik oud? Hoe bereid ik me daar op voor? Daar 
moeten mensen over nadenken. Maar we doen daar weinig aan in de postmoderne tijd; ieder moet 
‘op eigen wijze zalig worden’. Ik leerde in die Master Class ook dat mensen vaak liever hun hart 
luchten bij een ‘veilige vreemde’. Ik noem het wel pastoraal werk voor niet-kerkelijke mensen. 
Vanaf dat moment heb ik me als regiomanager sterk gemaakt voor dit onderwerp. 
 
En het onderwerp slaat aan, de mensen die betrokken zijn, zijn enthousiast. Het kost geen moeite 
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om vrijwilligers te krijgen. De babyboomgeneratie is ‘de kerk kwijtgeraakt’, maar bloed kruipt waar 
het niet gaan kan… dus ze doen graag mee als vrijwilliger in dit soort projecten. Moeilijker is het 
om de eenzame mensen en anderen die hulp nodig hebben, te bereiken. ’Bent u eenzaam?’ blijkt 
niet de goede vraag… Onder meer door Welzijn op recept bereiken we ze nu wel. 

Tips 

 Organisaties die hier ook mee aan de slag willen, bijvoorbeeld met Welzijn op recept, 
moeten zich zeer zorgvuldig voorbereiden. Zoek contact met andere organisaties. Houd het 
niet bij jezelf, zorg dat je breed verwijst. Praat met iedereen, de sportverenigingen, het 
Rode Kruis, andere vrijwilligersorganisaties, collega-instellingen, enzovoort.  

 Zoek verder een goede ingang bij een huisartsenpraktijk. Als het bij één praktijk loopt, kan 
dat als vliegwiel gaan werken.  
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