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Route om te komen tot 
integratie van aandacht 
voor zingeving in het lokale 
beleid  

 

 

 

De route die hieronder beschreven staat is gebaseerd op de aanpak die de gemeente 

Dordrecht gekozen heeft om de aandacht voor zingeving in haar beleid te versterken. 

De vraag die ze zich hierbij stelde was: 

- Sluit wat er aan zingevingsondersteuning in de gemeente bestaat goed aan bij 

de vraag naar zingevingsondersteuning van haar oudere inwoners; 

- En mocht daar een discrepantie tussen zijn, wat moet er dan verder ontwikkeld 

of veranderd worden in aanbod of werkwijze? 

http://www.vilans.nl/
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De Routekaart 
Deze Routekaart met handvatten wordt toegelicht en gebruikt in de workshop, maar is 

ook zelfstandig te gebruiken. 

 

  Wat is er al in uw gemeente? 

 Huidig aanbod aan zingevingsondersteuning in beeld brengen  

In dit handvat (zie download: handvat aanbod in beeld) vindt u: 

- Vragenset die u aan de organisaties kunt stellen om het aanbod in beeld 

te brengen; 

- Globale lijst van organisaties bij wie u deze peiling kunt uitvoeren; 

- Manieren waarop u de peiling kunt uitvoeren. 

 

 Wat zijn de ervaringen en wensen van ouderen in uw gemeente? 

In beeld brengen hoe oudere inwoners op dit moment zin in hun leven 

ervaren, welke bronnen ze daarvoor gebruiken en of ze wensen op dit vlak 

hebben. 

In dit handvat (zie download: handvat vraag in beeld) vindt u: 

- Vragenset die u aan ouderen kunt (laten) stellen; 

- Mogelijkheden om dit uit te voeren variërend van een intensieve 

interviewronde tot een peiling via organisaties. 

 

 

 

Hoe beoordeelt u deze uitkomsten? Hoe gaat u hiermee verder? 

 

Wanneer de resultaten van beide peilingen er liggen beoordeelt u samen 

met lokale partners of en hoe u hier lokaal mee verder gaat (zie 

download: handvat (door)ontwikkeling beleid). 
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