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Inleiding

• Wie zijn wij
• Jolanda Verschuren

• Brigitte Kruik

• Lerende praktijk zingeving

• Waarom zingeving én geluk?

• Containerbegrip
…Laat je inspireren door het gevonden geluk



Lerende Praktijk Zingeving en Eenzaamheid

• Hoe maak je het minder zweverig

• Hoe houd je het bespreken van zingevingsvragen simpel

• Aandacht voor zingeving vasthouden

• Leren oppikken signalen rond een zingevingsvraag

❖Praten over (gebrek aan) zingeving is                                 
niet gericht op concrete oplossingen                             
maar een luisterend oor waar                                  
eventueel een hulpvraag uit voortvloeit.





Geluk en zingeving 
Containerbegrippen

Een begrip zonder scherp 
afgebakende betekenis 
waaraan de taalgebruiker 
zelf nader invulling kan 
geven en dat op veel 
verschillende toestanden, 
gebeurtenissen of zaken 
wordt toegepast.



Wat is zingeving

• Zingeving is het zoeken naar de betekenis of het doel van het leven. 
Het is een continue proces in het leven van mensen.

• Betrokken hierbij zijn je:

❖Verstand

❖Waarden en normen

❖Gevoel



Elementen zinvol leven

• Doelen

• Morele juistheid

• Competenties

• Zelfinzicht

• Eigenwaarde

• Verbondenheid

• Transcendentie

❖ levensdoel

❖ levensovertuiging

❖ omgaan succes en tegenslag

❖ hoe ben je gevormd

❖ hoe waardeer je jezelf

❖ relaties en sociale verbanden

❖ inspiratiebronnen, gebruiken, 
rituelen



Zinvol leven is een gelukkiger leven

• Oprecht contact met ouderen die zich richten op zingeving geeft deze 
mensen het gevoel gezien te worden en er toe te doen als mens. 

• Positieve invloed op het sociale leven en op de lichamelijke en 
mentale gesteldheid.

• Men ervaart een zinvoller leven

• Men kan beter omgaan met moeilijkheden

• Gevoelens van eenzaamheid kunnen hierdoor                                    
verminderen.



Wat is geluk ?

• Letterlijk: het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. 
Hierbij kunnen verschillend positieve emoties aanwezig zijn zoals 
vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.



Wat is voor jou geluk?

• Een gelukkig leven wordt meer geassocieerd met een makkelijk leven 
waarin men zich goed voelt en weinig stress of zorgen heeft.

• Geluk is niet uniform. Iets kan je gelukkig maken. Geluk kan je ook 
overvallen. Geluk is keuzevrijheid in wat je gelukkig maakt. 

• Herman Pleij Over Geluk in de Middeleeuwen

HTTPS://www.youtube.com/watch?v=QCkKh_hkhJw

https://www.youtube.com/watch?v=QCkKh_hkhJw


Er TOE Doen

• Fundamentele vragen zingeving:

• Wat betekenen relaties en mensen voor ons 

• En individueel hoeveel verbondenheid en vertrouwen wil ik in mijn leven 
aangaan en schenken

• Kunnen we negatieve ervaringen overwinnen door goede nieuwe ervaringen 
op te doen en anders naar onszelf, de ander en de                                          
wereld om ons heen te kijken (ook als we ouder en                            
afhankelijker worden)



Zingeving is dat waar je voor leeft, 
daar waar je waarde aan hecht en dat           
(idealiter) zorgt voor geluk. 

Wat zingeving inhoudt, 
dat bepaal je zelf.



Verkenningsvragen (1)

1. Door wat of door wie voel jij je                              
ondersteund in je leven?

2. Welke activiteiten geven                                                     
plezier en energie?

3. Wie of wat inspireert jou?

4. Waar ben je trots op in je leven?

5. Wat is op dit moment heel erg belangrijk in je leven?      
Wat is waardevol?



Verkenningsvragen (2)

6. Hoe kom jij in contact met wat je belangrijk vindt in het leven, denk 
aan muziek, de natuur, foto’s, gedichten, bezoeken van plekken?

7. Heb je mensen in je leven met wie je kunt delen over wat jij 
belangrijk vindt in het leven?

8. Heb je mensen in je leven die hetzelfde heel belangrijk vinden? 
Zo neen, zou je die mensen willen vinden?

9. Hoe zorg je dat de dingen die jij belangrijk vindt ook gebeuren. 
Wat kan je daar zelf aan doen. 

10. Wat zou je ooit nog eens willen doen in je leven?



Carrousel

• 3 Groepen van min 8- max 10 personen (even aantal mensen)

• Ieder groep deelt zichzelf in 2

• Neem plaats op de stoelen met gezicht naar elkaar toe

• Buitenring draait met de klok mee

• Binnenring blijft zitten

• De vraag wordt door beide beantwoord

• Beperkte tijd bij iedere vraag

• Antwoord opschrijven



Vraag 1: 
Neem een van jouw cliënten in gedachten. 
Formuleer een vraag dusdanig dat je cliënt zich 
uitgenodigd voelt om over haar/zijn zingeving te 
praten. 
Schrijf het antwoord op.



Vraag 2:
Wat zouden signalen van jouw cliënt kunnen zijn, 
waaruit (bewust of onbewust) behoefte aan een 
gesprek over zingeving blijkt?
Schrijf de                                                                
signalen op.



Vraag 3:
Denk je dat praten over zingeving, eenzaamheid
kan verzachten. Waarom wel, waarom niet?



Bedankt voor je aandacht !

• Zijn er nog vragen?

• Wil je (een keer) meepraten in de werkgroep zingeving dan ben je van 
harte welkom.

• Wil je iets delen of onder de aandacht brengen bij onze werkgroep. 
Voel je vrij dit aan te geven.

• We zijn te bereiken via; b.kruik@rotterdam.nl of 
jolandaverschuren@gmail.com

mailto:b.kruik@rotterdam.nl
mailto:jolandaverschuren@gmail.com

