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U wilt als gemeente bijdragen aan het welvaren van uw inwoners, dat 

spreekt vanzelf. Hun fysieke, materiële welvaren is natuurlijk van belang, 

maar net zo belangrijk is hoe uw inwoners zich mentaal voelen: ervaren ze 

dat ze een zinvol leven kunnen leiden, ondanks mogelijke beperkingen? 

Als gemeente kunt u daar -  in samenspel met de lokale organisaties - in uw 

lokale beleid een belangrijke rol in spelen. 

Maar eerst een plaatsbepaling: waar hebben we het over als het gaat over 

zingeving van uw inwoners? 

 

Het gaat om een aantal essentiële behoeften die we als mens allemaal 

hebben: 

- Verbonden zijn met anderen, erbij horen 

- Ertoe doen: respect voelen, eigenwaarde hebben 

- Gezien worden: persoonlijk gekend voelen 

- Van betekenis zijn voor elkaar 

- Een doel in je leven hebben 

- Je verbonden kunnen voelen met iets dat groter is dan jezelf. 

(Derkx, P. 2011, Humanisme, zinvol leven en nooit meer ‘ouder’ worden)  

 

Als het goed gaat in het leven kunnen we zelf redelijk goed in deze behoeften 

voorzien. Maar als het tijdelijk of structureel minder wordt, kan dat moeilijk 

zijn. Met lichamelijke of geestelijke  achteruitgang kunnen vragen rijzen  

als  “doe ik er nog toe, ben ik nog van betekenis? Wie houdt er nu nog van 

mij?” 

 

Wanneer je minder ‘presteert’ op fysiek of mentaal vlak, kan het leven leger 

worden: je voelt je misschien minder met anderen verbonden en hebt meer 

moeite om een dag te ervaren waar je voldaan over bent. 

 

Dan is het belangrijk dat je steun uit je omgeving krijgt. Uit je persoonlijke 

netwerk, maar activiteiten en ondersteuning in de plaats waar je woont 

kunnen daar een grote rol in spelen. Zeker als je netwerk niet zo groot is. 

 

Hierbij treft u een aantal voorbeelden aan ter inspiratie over wat er in 

gemeenten in Nederland nu zoal al gebeurt op het gebied van 

zingevingsondersteuning. Dit overzicht is natuurlijk niet compleet, maar 

vooral bedoeld als eerste inspiratie. Misschien kunt u het zelf aanvullen met 

voorbeelden uit uw eigen gemeente. 

http://www.vilans.nl/
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Gemeenten staan voor de opdracht om op belangrijke maatschappelijke 

thema’s in hun beleid antwoord te formuleren, zoals:  

– Voorkomen en verminderen eenzaamheid 

– Ondersteuning mantelzorg 

– Mee blijven doen 

– Eigen regie 

– Langer thuis 

– Van betekenis zijn voor elkaar 

– Nederland Dementie vriendelijk 

– Toestroom vrijwilligerswerk 

Aandacht voor zingeving draagt daaraan bij. 

 

We hebben de voorbeelden in een aantal typen zingevingsondersteuning 

ingedeeld: 

 Wonen met Zin 

Zinvolle daginvulling 

Zingeving in de werkwijze van sociale professionals 

Individuele ondersteuning en gespreksgroepen en 

Eigen kracht en eigen regie. 

We leggen telkens de relatie met bovengenoemde maatschappelijke thema’s 

en geven de rol die de gemeente in het voorbeeld speelt weer. 

 

 

http://www.vilans.nl/
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1. Wonen met zin 

 

 

 

 

1. Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap: de Oosterburen 
 
In je directe woonomgeving van betekenis zijn voor elkaar en verbinding 

ervaren, het gevoel hebben dat je ertoe doet: dat levert wonen met zin op.  

CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn een vorm van sociale 

projectontwikkeling waarbij toekomstige 

bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn 

voor hun eigen nieuwbouwproject.  

Steeds meer oudere Nederlanders 

hebben belangstelling voor deze manier 

van samenleven: onderlinge 

zorgzaamheid, plezier en betrokkenheid 

en tegelijk helemaal je eigen woning 

hebben. 

Het is een woonvorm die met het oog op 

verdere vergrijzing en druk op (mantel)zorg enorm veelbelovend is. 

In De Bosch is vorig jaar het woonproject de Oosterburen opgeleverd; 19 

mensen van 45 jaar en ouder leven daar ieder zelfstandig en toch samen. 

Met een eigen architect heeft de groep een bouwplan gemaakt, de bouw is 

met een zelf aangezochte aannemer voor elkaar gekomen. 

Kenmerkend voor zo’n woongemeenschap is dat – wanneer je besluit zo te 

willen wonen – je bereid bent om naar elkaar om te zien, er voor elkaar te 

zijn. Dat wordt bij het ouder worden des te belangrijker. Gezamenlijk 

beschikken de bewoners over een gemeenschappelijke ruimte die je kunt 

gebruiken voor gezelligheid onderling, samen eten, hobby’s, cursussen, etc., 

zodat je ook leuke dingen met elkaar meemaakt die de band versterken.  

Rol gemeente: voortouw 

nemen in woonvisie en 

afspraken met 

projectontwikkelaars, fonds  

voorbereidingskosten 

 

Verminderen en voorkomen 

eenzaamheid 

 

Mee blijven doen 

 

Eigen regie 

 

Langer thuis 

 

Mantelzorg 

 

http://www.vilans.nl/
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“Wanneer de toekomstige bewoners van het begin af goed betrokken zijn 

ontstaat er een band die onderlinge hulp heel natuurlijk maakt. Een bord 

soep als iemand ziek is, of hulp vragen wordt dan vanzelfsprekend” .  

 

De totstandkoming van dergelijke woonprojecten heeft nogal wat voeten in 

de aarde. Een groep vormen, woonwensen formuleren, budget bepalen en 

dan bouwgrond zoeken….het is een hele opgave. Begeleiding door een 

professional is daarbij van belang, ook om serieuzer genomen te worden 

naar financiers en ontwikkelaars. Bottle-neck is niet het geld, maar om een 

beschikbare locatie te vinden. 

Een gemeente kan veel betekenen: 

– Neem op in de woonvisie dat bij nieuwbouw een percentage bestemd is 

voor CPO’s 

– Spreek dat ook af met projectontwikkelaars 

– Stimuleer aannemers om een (klein) percentage huurwoningen te 

bouwen en zelf in eigendom te nemen, via VvE hebben ze zeggenschap 

– Soms kan particuliere grond ter beschikking komen: stel als 

voorwaarde bij wijziging bestemmingsplan dan dat het voor CPO’s 

gebruikt kan worden 

– Stel een fonds in waaruit toekomstige eigenaars kunnen lenen om de 

voorbereidingskosten mee te financieren. 

 

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-oosterburen-gebouwd-op-

fundament-van-solidariteit 

 

  

http://www.vilans.nl/
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-oosterburen-gebouwd-op-fundament-van-solidariteit
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-oosterburen-gebouwd-op-fundament-van-solidariteit
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2. Community building in 
wooncomplexen voor ouderen 
 

In wooncomplexen 

voor ouderen heerst 

vaak eenzaamheid 

en sociale 

onveiligheid. 

Bewoners kennen 

elkaar niet goed, er 

ontstaan soms groepjes die anderen uitsluiten….terwijl een fijne leefsfeer zo 

bijdraagt aan welbevinden. 

In sommige wooncomplexen wordt dan ook gewerkt aan meer 

gemeenschapsvorming, zodat de bewoners zinvoller kunnen wonen: met 

een gevoel van verbondenheid en ertoe doen voor elkaar. 

 

Een mooi voorbeeld hiervan is Wooncomplex Mazesteyn in Rotterdam. In 

samenwerking tussen  het sociaal werk en een extern bureau (ActivAge) is 

hier in 2020 een groep bewoners actief geworden in een informele groep 

‘Bruisend Mazesteyn’.  

De werkwijze is een beproefde en wetenschappelijk onderbouwde 

methodiek; Studio Bruis, ontwikkeld en uitgevoerd door Kees Penninx van 

Bureau ActivAge. 

‘Bruisend Mazesteyn’ bestaat uit een groep van 12 bewoners die samen de 

schouders eronder  zetten om voor alle bewoners van Mazesteyn activiteiten 

te organiseren en onderling contact te bevorderen. Dat gebeurt door het 

vormen van clubs en kleine projecten rond gedeelde interesses en talenten. 

Het bijzondere is, dat in er in deze werkwijze geen formele 

bewonerscommissie of activiteitencommissie wordt opgericht; te vaak 

worden die te bureaucratisch en/of door een bepaalde groep bewoners 

gedomineerd.  

De groep ‘Bruisend Mazesteyn” opereert informeel via korte lijnen 

waardoor andere bewoners zich gemakkelijk kunnen aansluiten en 

meedoen. 

De groep bedenkt in overleg met andere bewoners zelf telkens kleine 

projecten om te doen, zoals het maken van een Activiteitencaroussel, 

Boeken aan Huis (in coronatijd) en Gangbingo.  

  

Rol gemeente: sociaal investeren onderdeel maken 

van de prestatieafspraken met sociaal werk. Zelf 

initiëren door projectleiding en inhuren externe 

expertise 

Ini 

http://www.vilans.nl/
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Voordeel hiervan is dat zulke activiteiten overzichtelijk zijn en de groep zich 

er zelf eigenaar van voelt. 

De groepsleden ervaren veel voldoening: onderlinge verbondenheid, zien 

dat je ertoe doet en dat je iets tot stand brengt, en dat je van betekenis bent 

voor elkaar en voor andere bewoners in het complex. Na corona willen ze 

een ‘vraag en aanbod’ gaan organiseren voor onderlinge hulp en klusjes. 

Door deze actieve groep ontstaan er nu allerlei nieuwe contacten, doen 

bewoners mee die zich voorheen op afstand hielden en zijn er ook kleine, 

spontane contacten tussendoor. Ook voor deze bewoners wordt het wonen 

zinvoller, want de onderlinge verbondenheid neemt toe en over en weer is 

men van betekenis voor elkaar. 

 

Wat zijn randvoorwaarden voor deze succesvolle community building? 

– Professionele ondersteuning vanuit het lokaal sociaal werk 

– Toegevoegde expertise met een wetenschappelijk onderbouwde 

methodiek 

– Cofinanciering door gemeente en woningcorporatie 

 

https://www.activage.nl/product/studio-bruis-samen-buurten/ 

 

  

http://www.vilans.nl/
https://www.activage.nl/product/studio-bruis-samen-buurten/
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2. Zinvolle daginvulling 

1. Groene dagbesteding 

 

Je verbinden met de natuur is een belangrijke  

vorm van zingeving voor veel mensen. Daarom  

is het zo belangrijk dat hier bij het invullen van  

een zinvolle dag voor ouderen, al dan niet met  

dementie, steeds meer initiatieven voor komen. 

Er zijn verschillende organisatievormen voor  

groene daginvulling: 

– Sociaal ondernemers die dagbesteding aanbieden  

in een groene omgeving (bijv. stadsboerderij,  

stadstuin, park) 

– Verpleeghuizen die hun tuin openstellen voor dagbesteding voor 

thuiswonende mensen met dementie 

– Welzijnsorganisaties die naast reguliere dagbestedingsactiviteiten ook 

groene activiteiten (bijv. wandeling, bezoek kinder- of stadsboerderij, 

groene werkzaamheden) aanbieden 

– Wijkbewoners die, samen met andere partijen, dagbesteding bieden in 

een buurttuin (n=1); 

– Mengvorm waarin een zorginstelling dagbesteding organiseert samen 

met andere partners (o.a. andere instellingen, burgers, sociaal 

ondernemers) 

 

Zo bestaat in Nijmegen een Groene dagbesteding: Pluk de vruchten 

(https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/pluk-de-vruchten/. Dit is een 

initiatief van en wordt uitgevoerd door een sociaal ondernemer en maakt 

deel uit van TVNZorgt. In een oude boomgaard in een buitenwijk van 

Nijmegen zijn ouderen met dementie welkom om samen te tuin te 

onderhouden en fruit en groenten te oogsten. Die worden tot gezamenlijke 

maaltijden bereid en genuttigd.  

Een ander voorbeeld is de SWOA in Arnhem (https://swoa.nl/fier/).  

De SWOA biedt ouderen arrangementen aan in verschillende 

interessegebieden: een daarvan is groen & natuurbeleving. 

Voorkomen en verminderen 

eenzaamheid 

 

Nederland dementievriendelijk 

 

Ondersteuning mantelzorg 

 

Ertoe doen, van betekenis zijn 

http://www.vilans.nl/
https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/pluk-de-vruchten/
https://swoa.nl/fier/


 

© Vilans 2022 www.vilans.nl Inspiratie voor gemeenten: Zin in lokaal sociaal beleid  9 

Wanneer ouderen actief willen zijn rondom dit thema, dan kunnen ze in 

tuinen van de SWOA zelf werken en actief zijn.  Er zijn moestuinbakken 

maar ook een timmerwerkplaats om dingen voor in de tuin te maken.  

Ook werkt de SWOA werkt samen met zorgboerderijen om ouderen die dat 

willen met een vrijwilliger dáár te laten werken.  

Ook onderdeel van het pakket groen & natuurbeleving is dat de SWOA  

natuurwandelingen voor ouderen organiseert. 

 

Bij alle groene dagbesteding is de rol van de gemeente van belang als 

financier: via de Wmo het financieren van dagbesteding en ter beschikking 

stellen van ruimte/grond. 

https://www.deltaplandementie.nl/sites/default/files/Handreiking_Groen

e%20dagbesteding%20in%20de%20stad_final.pdf 

https://www.wur.nl/upload_mm/7/e/c/8b9c9628-465c-49b8-9372-

956431370f6d_2018-08-WUR-FACTSHEET-Groene-dagbesteding-in-de-

stad-d04.pdf 

 

 

  

http://www.vilans.nl/
https://www.deltaplandementie.nl/sites/default/files/Handreiking_Groene%20dagbesteding%20in%20de%20stad_final.pdf
https://www.deltaplandementie.nl/sites/default/files/Handreiking_Groene%20dagbesteding%20in%20de%20stad_final.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/e/c/8b9c9628-465c-49b8-9372-956431370f6d_2018-08-WUR-FACTSHEET-Groene-dagbesteding-in-de-stad-d04.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/e/c/8b9c9628-465c-49b8-9372-956431370f6d_2018-08-WUR-FACTSHEET-Groene-dagbesteding-in-de-stad-d04.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/7/e/c/8b9c9628-465c-49b8-9372-956431370f6d_2018-08-WUR-FACTSHEET-Groene-dagbesteding-in-de-stad-d04.pdf
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2. Wandel voetballen in Haarlem 
 
Kunnen blijven doen wat je altijd graag deed is het devies achter deze 

activiteit, zodat je je gevoel voor eigenwaarde versterkt, in verbinding bent 

met anderen en plezier hebt. 

 

Zorgorganisatie 

Kennemerhart (vanuit het 

dagcentrum voor mensen 

met dementie) organiseert 

samen met lokale sportclub 

de Gezellen en 

buurtsportcoaches van 

Sportsupport voetbal en 

andere sportactiviteiten voor ouderen met dementie. 

Ouderen die nog thuis wonen, maar ook sommige ouderen die al in een 

verpleeghuis wonen, worden gebracht en gehaald om deel te nemen aan het 

wandelvoetbal. 

Ervaren trainers en coaches bouwen een programma op van warming up en 

oefeningen tot een echt potje spelen. Iedereen kan op een eigen manier 

meedoen. 

Erna wordt samen koffie gedronken of een hapje gegeten. 

De gemeente speelt hier via de sportcoaches ook financieel  een rol in; de 

sportclub werkt mee omdat ze vinden dat ze ook wat terug mogen doen in 

ruil voor financiële steun van de gemeente. 

Het project is al uitgebreid met bezig zijn in de tuin; een theater-project 

staat in de planning. 

https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-

bewegen/dementerende-mensen-in-haarlem-gaan-op-in-spel-en-tuinieren/ 

Rol van de gemeente: initiëren 

van dergelijke samenwerking, 

indirecte financiering via budget 

welzijn en sport 

(prestatieafspraken) 

http://www.vilans.nl/
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/dementerende-mensen-in-haarlem-gaan-op-in-spel-en-tuinieren/
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/dementerende-mensen-in-haarlem-gaan-op-in-spel-en-tuinieren/
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3. Zingeving in de 

werkwijze van 

professionals 

 

1. De geestelijk verzorger  
als onderdeel van het wijkteam 
 
Een nieuwe ontwikkeling in Nederland: geestelijk verzorgers als onderdeel 

van een buurtteam.  Bij Wmo Radar Rotterdam is dit al het geval! 

In de gemeente Rotterdam is er al sinds 2006 veel aandacht voor 

eenzaamheid onder oudere inwoners. Tijdens de huisbezoeken merkte het 

welzijnswerk Radar dat een aantal ouderen niet zozeer behoefte had aan het 

deelnemen aan activiteiten of anderen ontmoeten, maar vooral aan praten 

over hun leven en wat daarin speelt. Vaak zat daar een gemis of verdriet 

achter, dat niet op te lossen is maar dat wel eenzaam maakt. Zoals een 

overlijden, of een trauma uit het verleden. 

In Rotterdam bestond ook MOTTO al: een project waar vrijwilligers met 

begeleiding van geestelijk verzorgers dergelijke gesprekken met ouderen 

voerden.  

Radar vroeg zich af of zij zoiets niet zelf ook op kon zetten, als onderdeel van 

het werk van een buurtteam. Juist om 

die vragen, die eigenlijk geen vragen 

zijn maar meer levenssituaties waar 

ouderen over in gesprek willen zijn, te 

kunnen beantwoorden. 

 

En hieruit is – voorlopig als een 

driejarig project - de samenwerking geboren waarin een geestelijk verzorger 

Irene van Binsbergen)  onderdeel uitmaakt van een buurtteam, met op de 

achtergrond vrijwilligers die een luisterend oor kunnen bieden.  

Wat zijn de ervaringen uit de praktijk hiermee? 

 

Voorkomen en verminderen 

eenzaamheid 

 

Versterken eigen regie 

 

Langer thuis wonen 

Rol gemeente: cofinanciering 

samen met Subsidieregeling 

Geestelijke Verzorging Thuis en 

andere fondsen 

http://www.vilans.nl/
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De buurtteammedewerkers helpen vooral bij de praktische vragen waar 

ouderen in eerste instantie voor komen: hulp bij het aanvragen van een 

scootmobiel bijvoorbeeld, financiële problemen of aanpassingen in huis. Als 

daarbij geholpen is en er weer wat rust in de situatie komt, komen andere 

vragen pas naar boven. Bijvoorbeeld het verdriet om overlijden van de 

partner, het gevoel dat je er niet meer toe doet als je oud bent of vragen 

rondom de dood. 

Voor dat soort vragen, zogenaamde ‘trage vragen’ waar niet direct een 

antwoord op is, komt de geestelijk verzorger in beeld. Die gaat in contact op 

een manier die niet is gericht op een probleem oplossen, maar op er samen 

naar kijken, daar een tijdje samen in op lopen. Daar kunnen getrainde en 

goede begeleide vrijwilligers vaak ook een rol in spelen. Een oudere: ‘Bij 

deze vrijwilliger kan ik mijn hart luchten, ook over de pijnlijke 

herinneringen in mijn leven’.  

 

De vrijwilliger: : “Ik heb het gesprek als zeer open beleefd, wat heel fijn en 

nabij voelde. Mevrouw heeft veel van zichzelf laten zien en ik heb haar 

bedankt voor haar vertrouwen. Ook na afloop voelde het als een 

bijzondere ontmoeting”. 

 

Voor zowel het buurtteam als daarbinnen de geestelijke zorg is de 

samenwerking verrijkend. Een buurtteammedewerker hierover: “Irene (de 

geestelijk verzorger) is een waardevolle aanvulling in ons team. We 

hebben iemand in huis voor als mensen zitten met rouw en verlies. Zij heeft 

een andere manier van vragen stellen”.  

De reguliere buurtteamwerkers kunnen vragen van ouderen waar ze zelf 

geen tijd voor hebben en soms ook niet goed weg mee weten doorverwijzen 

naar de geestelijk verzorger en vrijwilligers. Voor de geestelijk verzorger zijn 

de buurtteam collega’s een belangrijk verwijsnetwerk, omdat de drempel 

voor ouderen om van geestelijke zorg gebruik te maken via de verwijzing 

kleiner wordt. En waar het uiteindelijk om gaat is dat de mogelijkheid voor 

ouderen om steun te krijgen bij deze levensvragen hierdoor groter wordt en 

de eenzaamheid kan verminderen. 

 

Voor Wmo Radar blijkt het succes van de samenwerking bijna dagelijks. Het 

is nu nog een project, maar de bedoeling is om het op te zetten als 

geïntegreerd onderdeel van het buurtteamwerk. 

 

http://www.vilans.nl/
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De financiering van deze uitbreiding van het buurtteam voor drie jaar  is 

mogelijk gemaakt uit  verschillende bronnen: van de gemeente, vanuit de 

Subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis (via het Centrum voor 

Levensvragen in Rotterdam) en vanuit andere fondsen.  

 

Meer informatie: Irene van Binsbergen ( ivbinsbergen@wmoradar.nl, 

www.wmoradar.nl )  

 

  

http://www.vilans.nl/
mailto:ivbinsbergen@wmoradar.nl
http://www.wmoradar.nl/
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2. Wmo consulenten bekwamen zich 
in aandacht voor zingeving 

 

 

Een bijzondere ontwikkeling in Nederland is  dat  

in de gemeente Opsterland de Wmo consulenten  

door het Centrum voor Levensvragen  Sichtpunt  

getraind zijn in aandacht voor zingeving.  

Een doelgerichte, passende toewijzing  komt beter  

tot stand naarmate Wmo consulenten beter weten  

aan te sluiten bij waar het bij cliënten en mantelzorgers om draait, wat zij 

écht belangrijk vinden in hun leven. Weet je dat te doen, dan wordt 

indicatiestelling en toewijzing zo passend mogelijk. 

Om die aansluiting te maken moet je als Wmo consulent dichtbij iemand 

kunnen komen om de vraag achter de vraag kunnen herkennen. Daarin 

zitten vraag zingevingsthema’s verborgen zoals: verbondenheid willen 

voelen, ertoe doen, van betekenis zijn. Sluit je als consulent daarbij aan, dan 

schiet je raak. 

Een voorbeeldje: achter ogenschijnlijk onverschillig en bot gedrag kan een 

gevoel liggen van niet gezien worden, niet erkend in wat je kunt en bent. 

Stap je als Wmo consulent daarom heen in het gesprek, dan heb je kans dat 

het werkelijke probleem niet op tafel komt en iemand voor iets geïndiceerd 

wordt wat maar gedeeltelijk helpt. 

 

In Opsterland ervaarden de Wmo consulenten dat ze met sommige cliënten 

de gesprekken ingewikkeld vonden. 

In hun beleving waren dit ‘lastige’ cliënten en ze vroegen zich af wat de 

achtergrond van dit gedrag was. Waar kwam het precies uit voort, waren  er 

misschien achterliggende vragen en problemen ? Waar kunnen wij als Wmo 

consulenten bij aansluiten? 

Het ging soms ook om  cliënten met een andere culturele achtergrond. De 

Wmo consulenten vroegen zich af welke invloed religie en levensovertuiging 

die hadden op het denken en handelen van deze inwoners. 

 

Verminderen eenzaamheid 

 

Langer Thuis 

 

Eigen Regie 

http://www.vilans.nl/
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De groep van acht Wmo 

consulenten was divers, 

qua leeftijd en ook qua 

levensbeschouwelijke 

oriëntatie. Niet iedereen 

voelde zich voldoende toegerust om met zingevings- en levensvragen om te 

gaan. Zo ontstond de behoefte om hierin een training te ontvangen. 

 

De training bestond uit drie gedeelten. 

In het eerste gedeelte (1e bijeenkomst) stond inhoudelijk verdieping op wat 

zingeving is centraal, en daarbij ook de rol die dat in je eigen leven en werk 

speelt. 

De tweede bijeenkomst was praktisch van aard: werken met het model 

positieve gezondheid (Machteld Huber) en gesprekstechnieken oefenen 

gericht op doorvragen, niet oordelen en woorden vinden voor de dimensie 

van zingeving in iemands leven en vraag. 

Tot slot is in derde bijeenkomst gewerkt met ingebrachte casuïstiek. 

Vervolgbijeenkomsten zullen gaan over thema’s die de consulenten zelf 

inbrengen zoals rouw en verlies of eenzaamheid. 

Resultaat van de training was dat de consulenten in gesprekken met 

cliënten de zingevingsdimensie beter adresseren en meer praktische tools 

hebben om dat te doen.  

Ook weten de Wmo consulenten de geestelijk verzorgers van het Centrum 

voor Levensvragen nu ook te vinden voor advies en doorverwijzing van 

cliënten.   

 

“Het was een eye-opener dat zingeving niet alleen iets is voor gelovige 

mensen die bij een kerk betrokken zijn. Ik kijk nu ook meer naar de 

persoon achter de vraag. Goed om hier aandacht aan te schenken want 

dat mis ik wel eens in de opleiding”.  
 
info@sichtpunt.frl 
06 29355578 

(vragen naar Evert Kronemeijer) 

 

 

Rol van de gemeente: opdrachtgever 

en deelnemer aan deze training 

http://www.vilans.nl/
mailto:info@sichtpunt.frl
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4. Individuele 

zingevingsondersteuning en 

groepsbijeenkomsten 

1. Centrum voor  
Levensvragen Utrecht 

 

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe 

 subsidieregeling de Inzet van geestelijke  

verzorgers thuis mogelijk. De regeling 

richt zich op drie groepen: mensen van 50 jaar  

en ouder, patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten) en kinderen  

in de palliatieve fase en hun naasten. Onder meer met behulp van 

deze subsidieregeling worden Centra voor Levensvragen in Nederland 

gefinancierd. 

 

Een voorbeeld daarvan is het Centrum voor Levensvragen in Utrecht: Zin in 

Utrecht. 

Aan dit Centrum zijn 12 geestelijk verzorgers verbonden met verschillende 

achtergrond en levensovertuiging: christelijk, moslim, hindoe en 

humanistisch of buitenkerkelijk spiritueel. Allen bieden primair algemene 

geestelijke verzorging ongeacht de levensovertuiging van de 

gesprekspartner. Daarnaast beschikken de geestelijk verzorgers over 

uiteenlopende specialisaties binnen de geestelijke verzorging zoals ouderen, 

jeugd en gezin, kinderpalliatieve en palliatieve zorg, GGZ, HSP, revalidatie. 

 

Zin in Utrecht is er voor mensen in allerlei 

levensomstandigheden die levensvragen oproepen 

zoals: 

– (Ernstige) ziekte 

– Naderend overlijden 

– Verlies werk/levensdoel 

– Verlies dierbare 

Voorkomen en verminderen 

(emotionele en existentiële) 

eenzaamheid 

 

Versterken eigen regie 

 

Van betekenis zijn voor elkaar 

Rol gemeente: cofinanciering 

http://www.vilans.nl/
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–  Eenzaamheid (existentieel en emotioneel) en gevoelens van 

zinloosheid       

– Een ingrijpende geestelijke ervaring of verhoogde gevoeligheid 

– Psychische kwetsbaarheid als vertrekpunt voor persoonlijke groei. 

 

Mensen van 50-plus kunnen verwezen worden door o.a. de huisarts, 

de POH-ggz, buurtteammedewerkers of sociaal makelaars. Zij kunnen ook 

zelf contact opnemen. 

  

> Individuele professionele ondersteuning 

 

In principe kunnen er tot vijf gesprekken plaatsvinden bij mensen thuis of 

op de werkplek van de geestelijk verzorger. Voor mensen die jonger zijn dan 

50 jaar is geen subsidie beschikbaar maar wordt gezocht naar een weg om 

deze groep toch bij te staan bij hun levensvragen. 

De individuele gesprekken zijn gericht op samen zoeken naar (nieuwe) 

balans, inzicht in/duiding van de situatie en verbinding met de eigen 

bronnen van kracht en inspiratie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Ondersteuning door vrijwilligers 

 

Zin in Utrecht werkt met vrijwilligers die langere tijd als maatje met iemand  

mee kunnen lopen en ondersteuning bieden op het gebied van zingeving. De  

vrijwilligers worden getraind en begeleid door geestelijk verzorgers van het  

Centrum. 

 

> Ondersteuning in gespreksgroepen 

 

Er worden groepsactiviteiten aangeboden rondom verschillende thema’s als 

psychiatrie, hoog gevoeligheid, zelfcompassie en eenzaamheid waar ook 

Utrechters van 50- aan mee doen. Voor oudere inwoners van Utrecht zijn er 

 

“Ik heb altijd moeten knokken en voor iedereen klaargestaan, maar nu ik ouder 
word, en de mensen waar ik op kon terugvallen steeds kwetsbaarder worden, 
voel ik me steeds meer alleen. Iedereen vertelt me wat ik moet doen, maar 
niemand weet hoe het is om je zo alleen en onmachtig te voelen. Ik ben zo blij met 
dit gesprek. Ik merk dat ik weer kan ademhalen“, (mevrouw 71 jaar, NAH en 
revaliderend na een val in huis alleenstaand, kinderloos) 

 

 

 

http://www.vilans.nl/
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maandelijks bijeenkomsten in de verschillende wijken begeleid door zowel 

vrijwilligers als geestelijk verzorger van het Centrum. De bijeenkomsten 

vinden plaats in buurthuizen en Huiskamers van de Wijk. Ook wordt 

samengewerkt met de Bibliotheek Utrecht in het kader van het project 

Ouderen in de Wijk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Ondersteuning door samenwerking 

 

Geestelijk verzorgers worden regelmatig door zorgprofessionals gevraagd 

om deel te nemen aan een multidisciplinair overleg (MDO) of moreel 

beraad. Ook kan het Centrum voor Levensvragen door Utrechtse (zorg- en 

welzijns-) organisaties worden benaderd voor scholing en trainingen op vlak 

van levens- en zingevingsvragen. 

 

De activiteiten van Zin in Utrecht worden gefinancierd uit bijdragen van de 

gemeente Utrecht, de Subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis en een 

aantal fondsen. 

 
www.zininutrecht.nu 
Telefoon: 030- 6626814 
Email: info@zininutrecht.nu 

 

“Ik had gedacht dat ik de enige was die zo'n moeite heeft met de bepaalde 
ontwikkelingen in de samenleving. Het gaat tegenwoordig zo snel, het is bijna 
niet bij te benen. Je voelt je steeds meer aan de zijlijn staan en vraagt je af wat 
nog je eigen bijdrage aan de samenleving is. Doet mijn leven er nog toe, hebben 
mijn kinderen en kleinkinderen me nog wel nodig? Het is zo fijn om te merken 
dat ik niet de enige ben die met deze vragen bezig is en dat we daar met elkaar 
over kunnen uitwisselen”, (Deelnemer ouderenbijeenkomsten). 

 

“Zoals altijd heerlijk om de diepte in te gaan. Je denkt tijdens deze 
bijeenkomsten na over dingen waar je thuis niet aan toe komt .... zoals vandaag 
de vraag “wat heeft corona je nu wel of niet gebracht ....?” We diepen hier 
dingen uit. Dat is belangrijk, dat heb je nodig dat het dieper gaat. Je geest wordt 
gescherpt. Met je kinderen heb je het hier niet over ..." (Deelneemster 
ouderenbijeenkomsten 84 jaar)  

 

 

http://www.vilans.nl/
http://www.zininutrecht.nu/
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2. Villa Tröst 

 

Villa Tröst biedt een letterlijke en figuurlijke ontmoetingsplek voor mensen 

die een dierbare hebben verloren. Villa TrösT is gevestigd in een 

monumentaal pand aan de rand van een begraafplaats, letterlijk op de grens 

van leven en dood. Op betekenisvolle momenten kunnen mensen naar Villa 

Tröst toe komen, zoals bijvoorbeeld na een begrafenis, op de verjaardag of 

sterfdag van de overledene.  

 

> Inloop en ontmoeting 

Mensen die in de rouw zijn kunnen gewoon binnen lopen voor een kopje 

koffie, en om bij getrainde vrijwilligers of ervaringsdeskundigen een 

luisterend oor te vinden voor hun verhaal. Ook ontmoeten ze anderen die in 

de rouw zijn en kunnen ervaringen uitwisselen. 

Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn getraind in luistervaardigheid via 

de zogenaamde ‘deep listening’ methodiek, en in afstemmen op de ander 

door de ‘presentie-benadering’.  

 

> Wandelgroep 

Er zijn regelmatig wandelingen in 

groepsverband die begeleid worden door een 

geestelijk verzorger. De wandeling wordt in 

stilte gehouden. Erna is gelegenheid om met elkaar verhalen en ervaringen 

te delen onder begeleiding van de geestelijk verzorger. 

 

> Kunstzinnig workshops 

Villa Tröst beschikt over een eigen atelier.  Daar worden Kunstzinnige 

activiteiten georganiseerd  om existentiële ervaringen met betrekking tot 

rouw en verlies via de kunst vorm te geven. Er wordt gewerkt met verf, klei 

of stof. Een andere werkwijze is samen kijken naar kunst, en dan schrijven. 

Het schrijven van brieven naar de overledene of het schrijven van haiku’s.   

 

> Rituelen 

Op collectieve herdenkingsdagen gedurende het jaar organiseert Villa TrösT 

rituelen voor de gemeenschap, zoals het kunstproject Namen & Nummers 

op 4 mei en het kunstproject Allerzielen Alom op 2 november. Beide 

rituelen vinden plaats met een kunstenares  

 

  

Rol gemeente: co-financiering 

http://www.vilans.nl/
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https://villatrost.nl/    

info@villatrost.nl, Anne Goossesens (voorzitter bestuur) 
 
 

 

“Dit gebouw en locatie is een mooie plek om alle mensen die rouwen een rustplek aan te 

bieden. Voor iedereen die het nodig heeft. Een plek om je rouwproces een plek te geven. 

Ik voel me hier op mijn gemak en kan mezelf laten gaan zonder me te hoeven schamen. 

Een warm welkom met een goed hart.” (Bezoeker 16 september 2020) 

http://www.vilans.nl/
https://villatrost.nl/
mailto:info@villatrost.nl
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5. Eigen kracht aanboren 

1. POWER Veerkracht 
op Leeftijd 
- Blijven bijdragen en je ontwikkelen – 
 

POWER Veerkracht op Leeftijd (sinds 2014)   

is een initiatief ván ouderen, vóór ouderen  

dat bedoeld is om met elkaar in een groep te bezinnen  

op mogelijkheden om de ouderdom als levensfase goed in te vullen voor 

jezelf en anderen. 

Deelnemers krijgen letterlijk zin in nieuwe dingen en in zich ontwikkelen, 

en om bij te dragen aan de wereld om hen heen en van betekenis te zijn voor 

anderen. Er worden nieuwe banden gesmeed: hun gevoel van 

verbondenheid neemt toe.  

 

Het doel van POWER Veerkracht op Leeftijd is om senioren daarbij op 

lokaal niveau te ondersteunen bij het nadenken over en stappen zetten in: 

– (verdere) sociale netwerken en 

– maatschappelijke betrokkenheid. 

 

In een lokale POWER groep volgen de ouderen samen vijf workshops 

waarin thema’s besproken worden die te maken hebben met het ouder 

worden. 

Wat betekent deze levensfase fysiek, hoe ontwikkel je je geestelijk, wat 

betekent ouder worden voor je sociale leven, hoe kun je blijven bijdragen 

aan de wereld om je heen, hoe wil je blijven of gaan wonen en hoe beleef je 

de zin van je leven? 

 

De deelnemers krijgen van de- vrijwillige- begeleiders informatie en 

inspiratie over deze thema’s, maar het belangrijkste is dat ze met elkaar in 

gesprek gaan: over wat deze thema’s in hun eigen leven betekenen tot nu 

toe, en wat ze hopen en verwachten voor de komende jaren. 

 

Reden om mee te doen aan een POWER groep is volgens de deelnemers dat 

ze zich in een overgangsfase bevinden waarin ze zich afvragen: wat nu?  

Draagt bij aan: 

- versterken eigen regie 

- Mee blijven doen 

-Toestroom vrijwilligerswerk 

- Langer thuis 

http://www.vilans.nl/
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Bijna iedere deelnemer rondt de bijeenkomsten af met een persoonlijk plan. 

Vaak blijven de deelnemers met elkaar in contact: er ontstaan individuele 

vriendschappen, sommige groepen komen jaarlijks weer bij elkaar om 

nieuwe afspraken te maken en in Zutphen is een POWER-cafe ontstaan 

waar deelnemers elkaar regelmatig blijven zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER is ontstaan als onderdeel van Gilde Nederland maar is inmiddels 

zelfstandig geworden hoewel er altijd nog levendige banden zijn. 

Lokale groepen worden 

begeleid door twee vrijwilligers die een training hebben gevolgd van de 

landelijke organisatie, de Stichting POWER Veerkracht op Leeftijd. 

Deze landelijke organisatie is op de achtergrond beschikbaar voor lokale 

begeleiders. 

 

Financiering van de lokale groepen vindt plaats via budgetten van andere 

organisaties, zoals een lokaal Gilde of een welzijnsorganisatie. 

Zo zijn er al een aantal jaar bij de Stichting Welzijn Lochem POWER 

groepen binnen het budget van het seniorenwerk. Deelnemers aan de 

workshops betalen zelf een bijdrage; het welzijnswerk heeft een 

coördinerende rol, verzorgt mede de werving en financiert de opleiding van 

de begeleiders. 

Onder andere in Zeist en Zutphen is een zelfde constructie via het 

plaatselijke Gilde. 

www.veerkrachtopleeftijd.nl power@veerkrachtopleeftijd.nl   

Rol gemeente: bekendheid geven 

aan POWER groepen via lokale 

media en door financiering via 

welzijn of Gilde. 

 

Citaten van deelnemers over wat een POWER groep brengt: 

“ Je wordt er gelukkig van, zo fijn om nieuwe dingen te leren” 

“Na afloop ben ik direct naar de vrijwilligerscentrale gegaan, ik was er klaar voor!” 

“ Je leert van elkaar omdat je in een groep werkt en ideeën uitwisselt” 

“ Het is fijn om op een makkelijke manier veel informatie te krijgen” 

“Je bouwt aan vriendschap en dat heb je nodig voor de échte ouderdom, dan heb je elkaar 

hard nodig!” 

http://www.vilans.nl/
http://www.veerkrachtopleeftijd.nl/
mailto:power@veerkrachtopleeftijd.nl
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2. Participatie coaches Bint Welzijn 
Sint-Michielsgestel 
- Kracht halen uit het levensverhaal – 
 

Met participatie coaching wil Bint Welzijn mensen bereiken die 

vereenzaamd zijn, om samen ‘een tijdje op te lopen’ en uit iemands 

levensverhaal nieuwe kracht te mobiliseren om weer meer naar buiten te 

treden. 

Door daarbij uit te gaan van het levensverhaal van de persoon wordt diens 

eigenwaarde, eigen regie en overzicht op het eigen leven vergroot; dit zijn 

belangrijke dimensies van zingeving. 

 

De (vrijwillige) participatiecoaches zijn ingebed in een driehoek met 

professionals en andere vrijwilligers.  

De werkwijze is als volgt. 

– Een duo van een ouderen- en jongerenwerker benadert actief mensen 

in de wijk waarvan ze weten of gehoord hebben dat ze wellicht 

eenzaam zijn. De combinatie van ouderen- en jongerenwerker is 

bedoeld om contacten in de wijk tussen jongeren en ouderen te 

stimuleren.  Maar vooral zijn de contacten bedoeld om te kijken hoe 

het met iemand gaat en of zij/hij ergens behoefte aan heeft of mee 

geholpen zou zijn, zoals informatie/advies of inzet van een 

participatiecoach; 

– Vrijwilligers (van een project getiteld “Achter de voordeur”) leggen 

preventief huisbezoek af bij alle 80plussers in Sint-Michielsgelstel die 

daar prijs op stellen. Ze geven informatie over regelingen en 

activiteiten en signaleren hoe het met iemand gaat. Als iemand 

daarmee akkoord is, meldt de vrijwilliger deze persoon aan voor 

participatie coaching. 

– Participatiecoaches: dit zijn speciaal geselecteerde en getrainde 

vrijwilligers die werken volgens de gespreksmethodiek van positieve 

gezondheid: het spinnenweb. Een belangrijke grondslag van 

participatie coaching is dat de persoon die eenzaam is zélf aangeeft 

welke stapje of stap zij of hij met behulp van de participatiecoach wil 

zetten. ‘Het spinnenweb’ is daar een uitstekend hulpmiddel bij. In de 

training is specifiek aandacht voor onoplosbaar verdriet: daar moeten 

de coaches naar kunnen luisteren zonder steeds oplossingen aan te 

reiken. 

http://www.vilans.nl/
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De participatiecoaches worden getraind en begeleid door een professional 

van Bint Welzijn. 

 

Het project participatie coaching is in deze vorm begin van dit jaar gestart 

en daarom is er nog geen evaluatie beschikbaar. 

Meer informatie: www.bintwelzijn.nl, Addy van Beek, 073-5515432  

http://www.vilans.nl/
http://www.bintwelzijn.nl/


 

© Vilans 2022 www.vilans.nl Inspiratie voor gemeenten: Zin in lokaal sociaal beleid  25 

 

 

 

Contact: 

Churchilllaan 11 

3503 RE Utrecht 

030 789 23 00 

info@vilans.nl 
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