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Handvat  
Aanbod in beeld 
 
Als basis voor (door) ontwikkeling  van aandacht voor zingeving in het 

gemeentelijk beleid is het van belang om zicht te hebben op de 

startsituatie:  op wat voor manier en door welke organisaties wordt in 

uw gemeente op dit moment aandacht aan zingeving van oudere 

inwoners gegeven? 

Is dit al een compleet aanbod, of zijn er lacunes? 

Hoe staat het met de deskundigheid van professionals en vrijwilligers 

in het ondersteunen bij zingevingsvragen: het signaleren en ermee 

omgaan?  

En hebben zij zelf ideeën en wensen voor veranderingen of 

verbeteringen in het aanbod?  

De mate waarin dit bekend is verschilt per gemeente. 

U kent als gemeente zelf uw lokale netwerk goed en weet dus welke 

informatie nog ontbreekt en bij welke organisaties en welke 

sleutelpersonen daarbinnen u deze informatie kunt achterhalen. 
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Welke vragen kunt u stellen? 
• Typen zingevingsondersteuning waarvan u na kunt 

gaan, of ze in uw gemeente geboden worden en zo ja in 

welke mate 

 

Vraag aan organisaties? 

Biedt uw organisatie onderstaande typen zingevingsondersteuning? 

Zo ja, kunt u dit kort toelichten? 

 

Zingevende activiteiten (bv. creatieve werkvormen, samen 

koken, etc.) 

Individuele gesprekken over 

zingeving  

(bv. gesprekken met een geestelijk 

verzorger / geestelijke of vrijwilliger) 

Gespreksgroepen (bv. over inrichten nieuwe levensfase 

na pensioen, of algemene 

levensthema’s) 

Lotgenotencontact (bv. Rouwgroepen of mantelzorgers 

online of live) 

Maatjesprojecten (bv. jong / oud, autochtone / allochtone 

afkomst, mantelzorgers) 

Toeleiding naar zinvol 

vrijwilligerswerk 

(bv. persoonlijke bemiddeling 

vrijwilligerscentrale of door buurtwerk) 

Rouwverwerking (bv. individuele gesprekken of 

groepsactiviteiten gericht op 

rouwverwerking) 

Zinvolle dagbesteding (bv. dagbesteding voor mensen met 

dementie waarin individueel gekeken 

wordt wat bijdraagt aan een zinvolle 

dag) 

Uitbreiding sociaal netwerk (bv. door ontmoetingsprojecten, online 

platform of individuele 

netwerkcoaching) 

Samen bezig in de natuur (bv. samen zorgen voor wijktuin of 

wandelingen in de natuur) 

Zinvol wonen (bv. organiseren / bemiddelen bij 

onderling contact in ouderencomplexen 

of ondersteuning bij opzetten eigen 

gemeenschappelijke woonvormen) 
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• Krijgen professionals en vrijwilligers 

ondersteuning, begeleiding en 

scholing in ondersteuning bij 

zingeving? 

 

Zo ja, kunt u dit kort toelichten? 

 

 

 

• Heeft u wensen of ideeën waarmee de 

ondersteuning van zingeving in onze 

gemeente verder verbeterd kan 

worden? 

 

Met deze vraag komt naar boven waar eventuele witte 

vlekken en knelpunten zitten in het aanbod. 

 

 

Suggestie: bij welke organisaties kunt u dit inventariseren? 
 

Woningbouwcorporaties 

Sociaal werk 

Wmo consulenten 

Zorgcentra 

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie 

Ouderenorganisaties 

Levensbeschouwelijke groeperingen / kerken 

Centra voor Levensvragen 

Mantelzorgondersteuning 

Vrijwilligersorganisaties / Welzijnsorganisaties 

Natuurprojecten 

Sportverenigingen 

Huisartsen / praktijkondersteuners 

Thuiszorg 

…… 
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Suggestie: hoe informatie verzamelen? 

 

Hiervoor kunt u de volgende vormen kiezen: 

• Schriftelijke enquête (eventueel geautomatiseerd via bv. 

Microsoft Forms of Excel) 

• Mondeling interviews met sleutelfiguren (intensief maar nog 

meer kans op juist beeld omdat het begrip zingeving uitgebreid 

toegelicht kan worden). 

 
Resultaat: 

• Globaal overzicht van welke organisatie welke vorm van 

zingevingsondersteuning biedt. Dit overzicht kan openbaar 

gemaakt worden en wanneer adressen en bereikbaarheid erbij 

staan, is voor alle betrokkenen op dat moment duidelijk wat er al 

is en waar men elkaar kan bereiken voor eventueel verwijzing en 

samenwerking. 

 

• Dit overzicht is een basis om samen met de organisaties en 

ouderen te beoordelen of dit voldoet aan de behoeften van 

ouderen. 

 

• Het overzicht geeft ook inzicht in de mate waarin professionals 

en vrijwilligers ondersteund, getraind en begeleid worden in 

zingevingsondersteuning. Dit kan fungeren als basis voor de 

organisaties zelf om bijvoorbeeld een Centrum voor 

Levensvragen te benaderen voor training en begeleiding. 
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