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Intramuraal aandacht voor zingeving 

Interview met Tim Driessen, door: Rosanna van Oudenaarden 

Levensvragen in de ouderenzorg: ‘Oh, dus dáár gaat het over!’ 

Het welzijn van ouderen neemt toe als er aandacht is voor hun levensvragen. Maar 
hoe doe je dat in een instelling? Humanistisch geestelijk verzorger Tim Driessen, 
Humanistisch Geestelijk Verzorger bij Vecht en IJssel, geeft antwoord. Hij voerde 
de pilot ‘Omgaan met levensvragen’ uit voor het Expertisenetwerk Levensvragen 
en Ouderen. 
 
“Levensvragen worden na onze pilot niet alleen met zwaarte geassocieerd. Mensen 

denken er eerder of vaker aan. Het leeft meer in de organisatie, en het is laagdrempeliger”, Tim 
Driessen vertelt enthousiast over de resultaten van de pilot van het Expertisenetwerk, waar ook het 
Humanistisch Verbond partner van is. 
 
Volgens Driessen beseffen mensen in zijn instelling nu veel meer dat levensvragen ook met mooie 
dingen te maken hebben: wat raakt je, wat vind je mooi of belangrijk in het leven? 
 
Wat is het doel van de pilot? 
Het doel is de kwaliteit van de omgang met levensvragen te verbeteren. Dat gebeurt in opdracht 
van het Kwaliteitsinstituut van het ministerie van VWS. Het einddoel is een kwaliteitstandaard over 
omgaan met levensvragen. De pilot is vorig jaar bij twee organisaties gestart en loopt nu op zijn 
eind. 
 
Waarom doet jouw organisatie mee aan de pilot? 
De cliënt centraal, is een belangrijke pijler in de visie van Vecht en IJssel. Daar past het bij. Het 
gaat daarbij niet alleen om zorg, maar juist ook om welzijn. Ons uitgangspunt is dat zorg en welzijn 
nauw met elkaar verbonden zijn. Denk aan een goed gesprek, terwijl je een bewoner helpt met 
aankleden. 
 
Wat is jouw rol als geestelijk verzorger in de pilot? 
Het is belangrijk om als geestelijk verzorger op deze manier bij te dragen aan de humanisering van 
de organisatie. Ik zit in de projectgroep van de pilot, ik was een van de initiatiefnemers, en ik denk 
en handel actief mee in het onder de aandacht brengen van het belang van omgaan met 
levensvragen. Individuele gesprekken vind ik nog steeds een belangrijk aspect van mijn werk, maar 
om dat goed te kunnen doen, helpt het als medewerkers weten waar het over gaat, wat mijn werk 
inhoudt, en als ze kunnen signaleren als ze zelf ergens mee worstelen of als ze kunnen 
doorverwijzen. 
 
Wat was jullie aanpak? 
We hebben een plan van aanpak gemaakt waarin we langs drie sporen acties uitzetten: 
communicatie, organisatorische randvoorwaarden en relatie tussen medewerker/vrijwilliger en 
cliënt. Zo vraag ik telkens een andere medewerker kort iets te schrijven over levensvragen in de 
medewerkersnieuwsbrief en over hoe deze naar voren komen in zijn of haar werk. Dat werkt erg 
goed. Ook geven we workshops. Bij een maak ik gebruik van filmpjes van ‘Man bijt hond’. Iedere 
woensdag gaat Man bijt hond aan de hand van het ‘levensvragenspel’ in gesprek met oude mensen 
over vragen als ‘Waar heeft u spijt van?’ of ‘Wat is uw grootste wens?’. Die filmpjes en het 
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kaartspel slaan goed aan, en onze uitleg over wat levensvragen zijn ook. Veel medewerkers en 
vrijwilligers weten niet zo goed wat levensvragen zijn. Ze denken dat het zwaar, eng en moeilijk is, 
of dat het automatisch met geloof te maken heeft. Na de workshop zeggen ze vaak: ‘Oh, dus dáár 
gaat het over!’. 
 
Voor welke uitdagingen staan jullie? 
Het is altijd zoeken naar tijd met medewerkers in de zorg. Iedereen is druk en heeft haast, maar dit 
onderwerp vraagt juist rustig de tijd nemen om erover na te denken en erover te praten. Dus hoe 
draag je zorg voor de juiste randvoorwaarden om het over verbetering van de aandacht voor 
levensvragen te hebben met medewerkers? Dat is wel een van de grootste uitdagingen. 
De pilot is bijna klaar, hoe gaan jullie nu verder? 
 
Hoewel de pilot vanuit het Expertisenetwerk ophoudt, wil Vecht en IJssel aandacht voor 
levensvragen hoog op de agenda laten staan binnen de organisatie. We gebruiken daarvoor de 
borgingsgesprekken die tijdens de pilot gevoerd zijn met het Expertisenetwerk: wat gaat er goed, 
wat willen we vast houden. Mede aan de hand van de verslagen van deze gesprekken willen we een 
plan voor de langere termijn maken zodat we er in de toekomst ook aan blijven werken. 
Heb je een tip voor collega-hgv-ers die ook aandacht voor levensvragen in hun organisatie willen 
verbeteren? 
 
Doe het! Wees creatief, zoek samenwerking met enthousiaste collega’s in de hele organisatie en 
betrek het management erbij. Het is ontzettend belangrijk voor de organisatie, voor je cliënten en 
voor de zichtbaarheid van de geestelijke verzorging, én het geeft veel energie. 

 

 
Tim Driessen (34) werkt sinds 3,5 jaar bij ouderenzorgorganisatie Vecht en IJssel in Utrecht. Tijdens 
een eerdere studie had Tim een bijbaan in de thuiszorg. Zo is hij in aanraking gekomen met de 
ouderenzorg. ‘Ik heb daar ontdekt dat ik van betekenis kan zijn door een luisterend oor te bieden 
en contact te zoeken.’ In zijn vrije tijd treedt Tim op met zijn band De Ministers. 
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