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Handvat:  
vraag in beeld  
 
Hoe weet u  wat de wensen en behoeften van uw inwoners zijn op het 

gebied van ondersteuning bij en aandacht voor hun zingeving? 

Een belangrijke vraag wanneer u daar in het lokale beleid meer 

aandacht aan wil geven. 

 

U kunt daar op verschillende manieren een beeld van krijgen. 

Hieronder een paar mogelijkheden, oplopend van een ‘lichte’ tot een 

uitgebreide manier van ophalen van de vraag. 
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Vooraf:  

u kunt de volgende tekst over zingeving van ouderen gebruiken als 

introductie bij ouderen, professionals en vrijwilligers.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Een lichte variant: vraag het na bij professionals en vrijwilligers 

die in uw werkgebied met ouderen werken. 

 

 
 

Vragen die u hen kunt stellen zijn: 

- Welke levensthema’s spelen bij ouderen die jij in je werk 

ontmoet (denk aan bv. nuttig willen zijn, verlies, nieuwe 

levensfase ingaan en eenzaamheid). 

Zingeving klinkt misschien ingewikkeld maar dat valt wel mee.   

In het dagelijks leven: hebt u voor uw gevoel zinvolle dagen, dagen waarvoor 

u bij wijze van spreken graag uw bed uitkomt. Bijvoorbeeld omdat u iemand 

gaat zien waar u van houdt of die u gezellig vindt. Of iets gaat doen wat u 

leuk vindt of waar u nodig bent. Dat kan alléén zijn, maar ook met of voor 

anderen. 

Kortom: het gaat om wat u bezielt, wat u van binnen bezig houdt, waar u in 

gelooft, wat u energie geeft en hoe u met verdriet en tegenslag uit de voeten 

komt. 

 

Natuurlijk zijn er ook ingewikkelder zingevingsvragen/thema’s. Bijvoorbeeld 

het geloof, een ideaal of een groot doel waar u vanuit of voor leeft. Ook groot 

verdriet vraagt om een grotere zingeving: als je iemand verliest, je 

gezondheid verliest of er ander afscheid in je leven is, moet je dat zien te 

verwerken en er een plekje aan geven. 
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- Hebben de ouderen die je ontmoet over het algemeen een veilig 

en vertrouwd netwerk? 

Korte toelichting….. 

- Kunnen ze hun verhaal kwijt over wat hen echt raakt, waar ze 

blij of verdrietig om zijn? 

Korte toelichting…. 

- Kunnen ze hun dagen zo doorbrengen dat ze er voldaan en 

tevreden over kunnen zijn? 

Korte toelichting…. 

- Voelen ze zich gezien en gehoord, gekénd door hulp- en 

zorgverleners? 

 

Antwoorden verzamelen kunt u met: 

- Een werksessie met sleutelpersonen uit relevante lokale 

organisaties; 

- Een telefonische interviewronde; 

- Een schriftelijke enquête. 

 

In welke vorm u dit ook doet: de vragen zijn op zich al bewustmakend 

en dragen dus al bij aan meer aandacht voor zingeving in de omgang 

met ouderen. Omdat het voor veel professionals ook – min of meer 

bewust – een belangrijke drijfveer in hun werk is, is het voor hen een 

zingevend gesprek. 

 

 

• De uitgebreide variant: doe als gemeente onderzoek bij oudere 

inwoners zelf naar hoe zij zin in hun leven ervaren en of zij wensen 

of ideeën hebben over zingevingsondersteuning in uw gemeente. 

 

Vragen die u hen kunt stellen zijn: 

- Heeft u genoeg contacten waar u zich prettig en vertrouwd bij 

voelt? 

Vertelt u eens? 

- Kunt u de dingen doen waar u zich prettig bij voelt, waar u blij 

van wordt en een voldaan gevoel van krijgt. Zo nee, hoe gaat u 

daarmee om? 

- Kunt u uw verhaal kwijt over de dingen die belangrijk zijn in uw 

leven of verdriet dat u heeft? 

- Zijn er situaties in uw leven waarin zingeving een grote rol 

speelt? Bv. een verlies, verhuizing etc. 
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- Heeft u het gevoel dat u echt gezien en gehoord wordt door 

bijvoorbeeld uw huisarts of eventueel andere mensen waar u 

zorg of hulp van krijgt? Dat ze u een beetje kénnen, weten wat 

belangrijk voor u is in uw leven? 

- Is er iets waarvan u denkt: als dat in onze gemeente was zou dat 

me helpen / daar zou ik blij mee zijn op het gebied van 

zingeving? Bv. een bepaalde activiteit, een groep een bezigheid? 

 

U kunt dit doen in de vorm van individuele gesprekken (dit kan 

telefonisch). 

Een andere vorm is een groepsgesprek waar de deelnemers over deze 

vragen uitwisselen. 

En natuurlijk kunt u deze vragen vervangen door andere of aanvullen 

met vragen naar specifieke thema’s waar u graag meer van wil weten. 

 

Werving van deelnemers voor interviews of groepsgesprekken: 

- Via sleutelfiguren in organisaties die met ouderen in contact 

komen 

- Via ouderenbonden 

- Een oproep in lokale media: website gemeente, regionale krant 

etc. 

 

• Een tussenvariant: professionals en vrijwilligers gaan met 

ouderen in gesprek aan de hand van de vragen hierboven en u als 

gemeente zorgt voor de verwerking van de antwoorden. 

 

 
 
 


