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U heeft inmiddels zicht op welk aanbod aan zingevingsondersteuning in 

uw gemeente aanwezig is en hoe oudere inwoners op dat moment zin in 

hun leven ervaren, welke ondersteuning ze erbij hebben en welke 

wensen en ideeën er leven. 

 

Nu is het moment om dit naast elkaar te leggen, te beoordelen of vraag 

en aanbod goed matchen en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. 

En vervolgens natuurlijk te stap te zetten om dit ook in gang te zetten. 

Hieronder een aantal mogelijkheden om dit te doen. 
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A. Netwerkbijeenkomsten met de lokale organisaties 

 

U kunt deze zelf organiseren of één van de lokale organisaties de 

gelegenheid geven om dit te doen. Betrokkenheid vanuit u als 

gemeente blijft belangrijk! 

 

In een aantal (afhankelijk van de grootte van uw gemeente en dus het 

aantal organisaties dat er werkzaam is) netwerkbijeenkomsten van niet 

meer dan 12 professionals en vrijwilligers: 

- Presenteert u de uitkomsten van de peilingen 

- Gaan deelnemers in gesprek over: 

o Wat zijn de sterke kanten van de huidige situatie? Waar 

zijn inwoners blij mee, voelen ze zich in gesteund? 

- Waar zien we knelpunten? Die kunnen rechtstreeks door 

inwoners genoemd zijn, maar ook door professionals. Ze kunnen 

te maken hebben met de inhoud van het aanbod (er is 

bijvoorbeeld te weinig mogelijkheid voor een vertrouwelijk 

gesprek), of met de randvoorwaarden (bijvoorbeeld: is het 

aanbod ook vindbaar voor de ouderen of: zijn de professionals 

en vrijwilligers getraind in signaleren van zingevingsvragen en 

ermee omgaan)? 

- Wat zijn de kansen! Wie kan daar een rol in spelen? 

Prioriteer de oplossingen voor knelpunten die benoemd zijn. 

 

B. Doel: samen met het lokale middenveld trekt u 

conclusies en bepaalt u samen wat kansrijk en mogelijk 

is, zodat er maximaal draagvlak en betrokkenheid 

ontstaat. 

 

Hierna kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden, zodat u afhankelijk 

van uw visie en mogelijkheden daar de best passende vorm uit kunt 

kiezen. 

- U beperkt uw rol tot het organiseren van de 

netwerkbijeenkomsten die hierboven bij A. genoemd zijn. 

U maakt daar verslag van. U geeft dit terug aan de lokale 

organisaties met het verzoek de kansen hieruit te 

benutten. 

- Een uitgebreide vorm: actief stimuleren van organisaties 

om ideeën en wensen uit te werken naar een concreet 

plan en dat ook in samenwerking met elkaar uit te voeren. 
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U kunt bijvoorbeeld: 

o Een inspiratie- en werkbijeenkomst over Aandacht 

voor Zingeving in de gemeente voor het lokale 

middenveld organiseren: inspiratie en concrete 

afspraken maken. 

o Een inhoudsdeskundige kan deelnemers inspireren 

en verder bewust maken van het belang van 

aandacht voor zingeving. In werksessies worden 

deelnemers uitgenodigd om per geprioriteerd 

thema/kans concrete stappen te bedenken er zich 

aan te verbinden. 

o Een platform Aandacht voor Zingeving inrichten 

waar de relevante lokale organisaties elkaar 

regelmatig treffen, de thema’s en kansen uitwerken 

en zich eraan verbinden, de voortgang met elkaar 

bespreken, van elkaar leren, samen kunnen 

ontwikkelen. Wellicht is er in uw gemeente al een 

geschikt netwerk, bijvoorbeeld rond de aanpak van 

eenzaamheid, waar dit in geïntegreerd kan worden. 

o U kunt een of een paar organisaties vragen en daar 

ook de ruimte voor geven qua beschikbare tijd om 

dit te organiseren. Denk hiervoor aan een Centrum 

voor Levensvragen en welzijnsorganisatie. 

 

Op basis van de netwerkbijeenkomsten op thema’s die naar voren 

kwamen vervolg organiseren: organisaties bij elkaar halen, 

ontwikkelen, afspreken etc. Rol: zelf doen of organisatie vragen te doen. 
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