
 

 

 

 

Bijlage 2 
Mogelijke lijn voor de presentatie 
over zingeving in lokaal beleid 
 
 
Ondersteuning bij zingeving van oudere inwoners helpt 

gemeenten te voldoen aan hun opdracht om eenzaamheid te 

verminderen en de eigen regie en participatie van inwoners 

te stimuleren. 

  



Gemeenten hebben als belangrijke opdracht om hun inwoners te 

ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief 

meedoen in de samenleving. 

Voor veel inwoners is dat geen enkel probleem, maar dit wordt 

moeilijker als men kwetsbaar(der) wordt. 

Daarom zijn gemeenten actief bezig met belangrijke thema’s op dit 

gebied zoals: 

– Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid 

– Ondersteuning bij mantelzorg 

– Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk 

– Ondersteuning bij participatie en eigen regie 

– Hulp in de thuissituatie 

– Nederland dementie vriendelijk. 

Welke plaats heeft ondersteuning bij zingeving daar nu bij? 

 

Eerst een plaatsbepaling: waar hebben we het over als het gaat over 

zingeving van uw inwoners? 

Het gaat om 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. 

(naar Derkx, P. 2011, Humanisme, zinvol leven en nooit meer 

‘ouder’ worden) 

 

 

De mate waarin we in deze behoeften kunnen voorzien bepaalt voor een 

groot deel hoe we ons voelen en hoe we om gaan met problemen die op 

onze weg komen. 

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 ook activiteiten en ondersteuning in de 



plaats waar je woont kunnen daar een grote rol in spelen. Zeker als je 

netwerk niet zo groot is. 

Dit vermindert eenzaamheid, vergroot veerkracht en betrokkenheid op 

het leven om je heen.  

Processen van zingeving spelen zich vaak in het alledaagse leven af. Het 

gaat dan om ogenschijnlijke hele eenvoudige, maar wezenlijke  vragen. 

Bijvoorbeeld of je je gewaardeerd en gezien voelt in je sociale omgeving, 

of je leuke of interessante activiteiten in het vooruitzicht hebt, of je zelf 

invloed hebt op hoe je dagen verlopen etc. Natuurlijk zijn er ook de 

‘grote’ zingevingsthema’s die te maken hebben met de bedoeling en zin 

van het leven. 

Aandacht voor zingeving in het lokale beleid betekent dat professionals 

en vrijwilligers dat in hun werkwijze integreren. Dat  in contact met de 

oudere inwoners aandacht is voor wat er voor hen op het spel staat, 

waar het werkelijk om gaat. Dat kan al in hele kleine dingen zitten: 

iemand hartelijk welkom heten bij een activiteit, onthouden wat er in 

iemands leven gebeurt.  

En in het stimuleren en financieren van ondersteuning en diensten die 

helpen zingevingsbehoeften te vervullen. 

Zoals bijvoorbeeld de Centra voor Levensvragen, gezamenlijke 

woonvormen of gespreksgroepen voor mantelzorgers. 

 

Wat levert het concreet op? 

Uit empirisch onderzoek blijkt namelijk dat zingeving samengaat met 

een betere geestelijke en fysieke gezondheid.  Dit laatste is vastgesteld 

aan de hand van medische factoren zoals minder stress hormonen, 

minder infectiegevoeligheid en minder hart- en vaartziekten (Ryff, C.D. 

2012 Happiness is everything, or is it?). 

Dit betekent dat inwoners die ondersteuning krijgen bij zingeving 

minder mentale en fysiek klachten zullen ontwikkelen. Hierdoor zullen 

ze makkelijker kunnen omgaan met problemen in hun leven en meer 

vervulling in hun dagelijks leven vinden. 

Professionals die aandacht aan zingeving (mogen) schenken ervaren 

meer werkplezier en lopen minder risico op burn-out. Professionals in 

zorg en welzijn halen hun motivatie namelijk vooral uit het gevoel iets 

wezenlijks te kunnen betekenen voor hun cliënt, en echt contact te 

maken. 

 

  



Ontwikkeld materiaal 

We hebben voor u deze workshop ontwikkeld met een paar concrete 

handvatten om aandacht voor zingeving (nog) beter in het lokale 

aanbod te integreren. 

Daartoe hebben we een aantal handvatten ontwikkeld: om samen met 

de lokale partijen te kijken wat er al goed gaat  en wat eventueel 

verbeterd kan worden. 

Dat vraagt lang niet altijd extra budget.  

Door betere samenwerking en afstemming kan al veel bereikt worden. 

Bijvoorbeeld door betere verwijsafspraken te maken wanneer achter 

een praktische vraag een levensvraag blijkt schuil te gaan. 

Of door een Centrum voor Levensvragen 

(https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/regionale-

netwerken/centrum-voor-levensvragen) te vragen een training voor 

sociale professionals te verzorgen over het herkennen van en omgaan 

met levensvragen van cliënten.  

 

Daarnaast hebben we ter inspiratie ook een aantal voorbeelden 

verzameld over specifieke aanpakken en activiteiten die in gemeenten 

in Nederland zoal al gebeuren op het gebied van 

zingevingsondersteuning.  

Mogelijk kunt u daar samen met lokale partners inspiratie uit opdoen. 

Dit overzicht is natuurlijk niet compleet en misschien kunt u het zelf 

aanvullen met voorbeelden uit uw eigen gemeente. 

 

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 in de inspiratieflyer (zie download) per voorbeeld telkens 

de relatie met de voor u als gemeente belangrijke thema’s die we net 

genoemd hebben. 
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