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Deel 1: het perspectief van de oudere
Joke

• 81 jaar
• Indonesische roots
• 30 jaar werkervaring in de zorg (kinderen)
• Gescheiden na 30 jaar huwelijk
• 3 kinderen, 5 kleinkinderen. Relatie kan beter
• Erop uit gaan, mensen ontvangen, zorgen voor 

anderen
• Cultuur
• Fijne buurt, wandelen in bos, vitaliteit neemt af
• Kunnen doen waar je voor staat. ‘Geluk hebben, en 

dat het dan lukt….’



Jullie ervaringen? (break-outrooms)

Opdracht in de chat van de break-outroom

• Kort voorstellen
• Rollen gespreksleider en notulist verdelen
• Ervaringen met ouder worden en zingeving uitwisselen
• Antwoorden noteren in Mentimeter



Deel 1: het perspectief van de oudere
Wat is zingeving? Brede definitie

Zingeving is een individuele perceptie, begrip of geloof over het eigen leven en de activiteiten en de 
waarde die daaraan wordt toegeschreven... Zingeving gaat over engagement of de betrokkenheid bij 
doelen of een zingevingskader over het daarop volgende gevoel van vervulling of tevredenheid, of 
het gebrek daaraan. (Brandstätter, Baumann, Borasio& Fegg 2012)

‘Datgene dat je doet, denkt of gelooft om betekenis te geven 
aan het leven’ (ZonMw, 2019)
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Wat geeft zin in het leven van oudere mensen 
(50-plus)?

Mentimeter woordwolk



Zingevingsbronnen in het leven van thuiswonende 
ouderen: verschillen in aard en hoeveelheid (Hupkens 2020)

Leven

• Activiteiten
• Het dagelijks leven
• Het leven zelf 

Omgeving

• (eigen) Huis
• Buurt
• Kunst en media

Anderen

• Persoonlijke relaties 
met anderen (ook 
dieren)

• Deel uitmaken van 
een gemeenschap, 
samenleving

• Religie, god(en)

Zelf

• Waarden
• Levensverhaal
• Karakter/deugden
• Lichamelijk en 

geestelijk welzijn
• Autonomie 



Zingeving is een opgave bij het ouder worden

• Ontwikkelingstaken levensfase (Erikson1997)

Ego-integriteit, wijsheid  stagnatie, wanhoop

• Verlies van belangrijke sociale rollen en belangrijke naasten (Krause 2004)

• Niet/minder meedoen in productiegerichte maatschappij (de Beauvoir 1970)

• Niet goed voorbereiden op de latere levensfase (Raad van ouderen 2019)



Welke zingevingsproblemen 
hebben ouderen?

Mentimeter Multiple choice



Zingevingsproblemen ouderen (55 plus) 

• Gebrek aan betekenis in het huidige leven
• Verminderde doelen, toekomstperspectief
• Eenzaamheid
• Ontevreden over geleide en/of huidige leven
• Lichamelijke beperkingen
• Ontevreden met sociaal/politieke situatie
• Existentiële vragen
(Read, Westerhof, Dittmann-Kohli 2005)

Samenhangende factoren o.a.: 
Slechte algemene gezondheid, verminderde zelfredzaamheid, laag inkomen, laag opleidingsniveau
(Pinquart 2002, Clark e.a. 2000)



Op welke wijze zoeken/vinden 
ouderen (50-plus) zelf zin? 

Mentimeter woordwolk



Hoe zoeken/vinden ouderen zelf zin: diversiteit
(Hupkens e.a. 2021, Reker & Woo 2011)



Nodig voor passende ondersteuning volgens ouderen

1. Eerst luisteren, de tijd nemen. Verkennen waar behoefte aan is.
2. Aansluiting bij de ervaren behoefte én wijze waarop iemand zelf zin 

zoekt/vindt.
2. Afstemming in de relatie en wijze van ondersteunen.
3. Respecteren en stimuleren eigen regie, de oudere beslist, ruimte voor 

uitproberen.
4. Pluriform aanbod. Specifieke deskundigheid voor elke specifieke situatie. 

Netwerk en doorverwijzen.
5. Toegankelijkheid (lokaal, financieel).
6. Continuïteit en duurzaamheid.



Reflectie



Deel 2: het perspectief van de professional



Deel 2: het perspectief van de professional
Joke en Nicolette

- Indische Deel de Dag (DDD)
- Deel de Dag Oost (nieuw concept)
- Aanbod COiL levensthema’s DDD
- Gespreksgroepje voor geïnteresseerden
- Behoefte individuele gesprekken DDD-

begeleider
o Zorgen samenhang gezin
o Onrust gezondheid en woonsituatie

- COiL; GV of vrijwilliger



Welke zorg- of 
ondersteuningsvraag? 

Mentimeter woordwolk



Wie zijn mogelijke 
samenwerkingspartners? 

Mentimeter woordwolk



Sociale kaart / samenwerkingspartners

handleiding-en-infographic-linking-zin---interactief.pdf (hogeschoolrotterdam.nl)

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/ffd88ac2ccdd41c683f7a537a44f6ce0/handleiding-en-infographic-linking-zin---interactief.pdf




Wat heb jij nodig?
Mentimeter Multiple Choice



Tools/werkwijzen
Individuele competenties Werkwijze sociaal werk Interprofessionele samenwerking

Voorlichting, vorming & training
• Dialoogsessies
• Bestaande trainingen
• Intervisie
• Thema-middagen

Expliciet aanbod
• Nieuw (Goede Gesprek)
• Bestaand (VVT, 

Buurtkamer)

Collegiale consultatie

Coaching on-the-job Tools gespreksvoering Integratie in MDO

Brochures/ folders/ zakkaartjes Beslisstructuur doorverwijzing Sociale kaart zingeving

Organisatievisie Doorlopende lijnen binnen en 
tussen organisaties

Aandachtsvelder









kaartenset-kleine-kaartjes---a6-formaat.pdf (hogeschoolrotterdam.nl)

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/957792d5e22b4106a25ac1bcecca060e/kaartenset-kleine-kaartjes---a6-formaat.pdf


Tot slot

• Mindset; wederzijds leerproces en samenwerking kan helpen

• Samenwerking vormgeven; (experimenteren met) activiteiten 
• Workshops (evt. gezamenlijk), consultatie, coaching on the job, dialoog sessies, casusbesprekingen, 

multidisciplinaire overleggen, (thematische) gespreksseries

• Samenwerking behouden
• Structurele inbedding (bv. workshops in scholingsdagen) en periodieke persoons(on)afhankelijke 

ontmoeting



Reflectie



Bedankt


