
Zingeving werkt!

EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID



Op diverse plekken in het land werd en wordt gewerkt aan het bestrijden van (ernstige) 

eenzaamheidsproblematiek. Eenzaamheid komt veel voor en de verwachting is dat dit alleen 

maar verder zal toenemen als gevolg van demografische, maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen. ‘Zin geven’ aan het eigen leven is een sleutelbegrip in het begrijpen van en 

omgaan met eenzaamheidsgevoelens. Maar soms lukt dat niet (meer) en kan het belangrijk 

zijn dat er wordt gesignaleerd en ingegrepen. Als (ernstige) eenzaamheid kan worden voor-

komen of verminderd, neemt het risico op gezondheidsproblemen af en daarmee wordt zorg-

verlening en zorgkosten vermeden. Maar belangrijker is, dat mensen weer participeren in de 

samenleving en actiever zijn. Eenzaamheid is een uitdaging waar veel organisaties en instan-

ties voor staan. Zij willen handelend optreden, maar kunnen dat niet alleen. 

“De combinatie van een ingewikkeld 
en maatschappelijk urgent onderwerp 
en een moderne aanpak is sterk”.

“Het leven is saai, iedere dag hetzelfde. Ik zou wel naar de stad willen, blouse kopen, gezellig kijken. Ik 
houd wel van een geintje, ben eigenlijk wel gezellig. Ik heb geleerd om zelf initiatief  

te nemen en ga sinds kort met een paar wijkbewoners regelmatig de stad in.” 
           Mevrouw Doornkamp, 85 jaar



Kenmerken
 
De opzet van Zingeving werkt! bouwt voort op de resul-
taten van onderzoek naar de oorzaken van eenzaamheid 
en de effectiviteit van interventies (Machielse, van Tilburg, 
Hortulanus). 

Zingeving werkt! is een planmatige en programmatische 
aanpak. De aanpak start met een goede analyse, visie- en 
koersbepaling en met het creëren van draagvlak bij de 
partnerorganisaties. Het resultaat hiervan is een samen-
hangend activiteitenplan. Daarna kunt u aan de slag met 
de uitvoering van acties. De handleiding geeft u hiervoor 
een leidraad en hulpmiddelen, onder meer voor de trai-
ning en opleiding van vrijwilligers en professionele mede-
werkers van partnerorganisaties. Op deze wijze komt een 
cultuur- en procesverandering in het sociale domein in 
beweging, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. 

Ervaringen met de aanpak

Zingeving werkt! is ontstaan uit de Integrale Aanpak Een-
zaamheid die in Friesland is ontwikkeld. Vijf gemeenten zijn 
vanaf 2010/2011 aan de slag gegaan met het toepassen 
van deze aanpak. Het pragmatische karakter van de aanpak 
sprak de gemeenten aan, omdat  ze zochten naar een con-
crete invulling van het door hen geformuleerde Wmo-be-
leid en lokale gezondheidsbeleid. Ondanks de bekende 
cijfers over de mate van voorkomen van eenzaamheid was 
er in deze gemeenten onvoldoende zicht op het aantal 
meldingen en verwijzingen.  Strategie & regiebepaling is 
belangrijk. Dit is ervaren als een goede investering die zich 
in de uitvoeringsfase dubbel en dwars terugverdient.  
Het werken met deze aanpak geeft inzicht en instrumenten 
om tot verandering te komen. Samenwerken, afstemmen, 
de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is een con-
tinu leerproces.  De ervaringen van deze gemeenten zijn 
verwerkt in de handleiding. De Friese gemeenten bevelen 
de aanpak dan ook aan.

Mijn poes is kind en partner tegelijk, in ieder geval iets levends. Ik heb wel contacten maar geen 
relaties. Ik heb geen idealen, geen verwachtingen. Ik weet vaak niet waar ik over moet praten. 

Op een gegeven moment heb je het idee dat je mensen niet meer onder ogen kunt komen, niet 
meer echt aan kunt kijken. Ik volg nu een training sociale vaardigheden en heb me opgegeven als 

vrijwilliger bij het dierenasiel. 
De heer Jansen, 45 jaar



Zingeving werkt !  en decentralisaties 
 
Zingeving werkt! sluit aan bij de inzet op het eigen 
netwerk, de eigen mogelijkheden om pas daarna te kijken 
naar collectieve voorzieningen en eventueel individuele 
voorzieningen. Deze werkwijze is nog geen gemeengoed 
in zorg en welzijn.  
Nu de aanpak beproefd is, blijkt dat deze als methodiek 
ingezet kan worden bij de implementatie van de 
decentralisaties. Waar het werkelijk om draait bij de 
decentralisaties is een verandering in rolverhouding van 
de burger en de overheid. Scholing, intervisie, evaluatie, 
sociale kaart, signaleringsinstrumenten  

 
 
en samenwerkingsafspraken zijn nodig om stap voor stap 
deze nieuwe werkwijze tot realiteit te maken. 
De aanpak van eenzaamheidsproblematiek kan als een 
hefboom worden gezien voor het realiseren van de 
noodzakelijke cultuur- en procesveranderingen binnen het 
sociale domein.
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Fase Omschrijving Beoogd resultaat

1.  Strategie- en regiebepaling Verkenning van problematiek en 
oplossingsmogelijkheden; bepaling 
van doelstellingen; organisatie van de 
samenwerking.

Een visie op de problematiek en de aanpak 
daarvan, welke door de erbij betrokken  
partijen bestuurlijk is geaccordeerd.

2.  Programmering Concretisering van de beoogde resulta-
ten, van de te ondernemen activiteiten 
en de beheersing daarvan.

Actieplanning

3.  Uitvoering en monitoring Uitvoeren van de geplande acties; 
volgen van de voortgang van de uit-
voering en zo nodig bijsturing

Resultaten en effecten van acties.

4.  Evaluatie Evaluatie van de behaalde resultaten 
en effecten (zijn of worden de doelstel-
lingen behaald?)

Zo nodig bijstellen van doelstellingen en 
strategieën en mogelijk beëindiging van het 
programma. 

Handleiding

Zingeving werkt! is beschreven in een praktisch toepasbare handleiding. De handleiding beschrijft de vier fasen 
van de aanpak. Per fase wordt aangegeven welke stappen worden gezet en wie daar bij betrokken zijn. Bij de 
handleiding hoort een instrumentenkoffer ter ondersteuning van de uitvoering van de vier fasen.

“Ik heb altijd wantrouwend in het leven gestaan; ben altijd alleen gebleven. Ik vind het jammer dat ik 
volhardde in dit wantrouwen. Ik had graag een partner gehad.”  

      De heer van Deursen, 82 jaar

“De aanpak draagt bij aan de nood-
zakelijke structurele cultuur- en 
procesveranderingen”.



Instrumenten die gebruikt kunnen worden om de resultaten te bereiken zijn opgenomen in de bijlagen van de handlei-
ding. De handleiding maakt onderscheid tussen hulpmiddelen voor de gemeente, bij de regievoering, en hulpmiddelen 
voor de uitvoering.

De hulpmiddelen voor de regievoering zijn:
 checklist doelgroepanalyse
 format strategisch plan
 format activiteitenplan
 checklist procesevaluatie

De hulpmiddelen voor de uitvoering zijn:
 voorbeeld signaleringskaart met doorverwijssysteem
 functionele eisen signaleringssysteem
 voorbeeld interventiematrix
 format trainingen eigen regie en versterken sociaal netwerk
 format instructiebijeenkomst signaleren



Advies en begeleiding

Zingeving werkt!, een resultaatgerichte aanpak is ontwikkeld door Trees Flapper en Wim Burgers.
Trees is procesbegeleider en adviseur voor sociale vraagstukken. Zij heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelin-
gen wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunt is eigen regie en zelfmanagement, zo mogelijk met inzet van techno-
logie. Zij heeft ervaring met programmatisch werken als preventie-instrument. 
Wim is adviseur en interim-manager met gemeentelijke ervaring in zowel het fysieke - als het sociale domein.

Wilt u meer weten over Zingeving werkt! of wilt u de aanpak implementeren in het kader van eenzaamheid en/
of de decentralisaties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Trees Flapper
E info@treesflapper.nl 
M 06 534 92920
W www.treesflapper.nl

Wim Burgers
E info@burgers-partners.nl 
M 06 229 34720
W www.burgers-partners.nl




