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Inleiding 

De Ouderenraad Hoorn heeft in 2019 het onderwerp "zingeving" als speerpunt gekozen. Dat thema 

komt niet uit de lucht vallen. Integendeel, heel veel mensen zijn er vanuit allerlei invalshoeken mee 

bezig. Dat is te merken aan de ruime aandacht die de media eraan besteden, het aantal boeken en 

onderzoeken dat wordt gepubliceerd, de vele gesprekken die in allerlei verbanden worden gevoerd. 

Het lijkt wel of problemen met zingeving, of beter gezegd het gebrek aan zingeving, zich als een klein 

epidemietje onder de bevolking hebben verspreid.  

Zeker senioren, hun mantelzorgers en professionele ondersteuners zijn met dit onderwerp bezig. Als 

oudere mensen het leven niet meer ervaren als zinvol, maakt hen dat ongelukkig. En wanneer ze 

eenzaam zijn en niet meer door de Ander worden gezien bekruipt hen al snel het gevoel, dat ze er 

niet meer toe doen en dat het leven niet meer waard is om geleefd te  worden. Oud, afgeleefd, afge-

daan, wat moet je nog?  

Gelet op deze verschijnselen wil de Ouderenraad het onderwerp "zingeving" in de gemeente Hoorn 

onder de aandacht brengen en een bijdrage leveren aan het creëren van voorzieningen om senioren 

te voorzien van een vangnet en doelgerichte ondersteuning. Dat heeft in 2019 geleid tot vele activi-

teiten, waaronder het organiseren van een goedbezochte themadag in november en publicaties in 

zijn info-magazine. Deze notitie vormt de afsluiting van dit traject, maar geeft tegelijk een tussen-

stand, want "zingeving" blijft een thema dat aandacht vraagt en de Ouderenraad zal zich daarom ook 

in de toekomst blijven inzetten voor senioren, die hiermee worstelen. 
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Samenvatting 

De Ouderenraad Hoorn heeft zich in 2019 specifiek beziggehouden met het onderwerp zingeving. Ve-

len merken, dat problemen met zingeving en eenzaamheid bij senioren steeds vaker voorkomen. De 

Ouderenraad heeft daarom geprobeerd een bijdrage te leveren aan de discussie rond deze onder-

werpen en hier in zijn werkgebied een eigen richting aan te  geven. 

In het landelijke en lokale overheidsbeleid, zowel als in allerlei publicaties is er opvallend veel aan-

dacht voor zingeving. De hoeveelheid informatie is overstelpend. Het lijkt erop, dat steeds meer 

mensen op zoek zijn naar antwoorden op de diepergaande vragen van het leven. De roep om weten-

schappelijk onderzoek is opvallend. Het is echter maar de vraag of er antwoorden te geven zijn. Mis-

schien gaat het er alleen om de goede vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. 

De term "zingeving" kan misleidend zijn. "Zin" is namelijk iets dat eerder wordt "gemaakt" dan" gege-

ven". Zin geven aan je leven is een actie van elke persoon zelf, zin geven kost moeite, zingeven is 

hard werken. 

De mens is in de grond een sociaal wezen en een belangrijke bron van zingeving is daarom het con-

tact met de Ander. Juist wanneer mensen zich gezien en gewaardeerd weten, juist wanneer ze voor 

anderen iets betekenen merken ze, dat dat hun leven vult en zin geeft. Eenzaamheid is daarom niet 

hetzelfde als alleen zijn. Ook alleenstaanden kunnen door middel van het aangaan en onderhouden 

van zinvolle contacten hun leven een gelukkige wending geven. 

In onze cultuur wordt er door velen van uitgegaan dat leven en geluk "maakbaar" zijn. Wie in het le-

ven niet slaagt heeft dat aan zichzelf te wijten. Dat heeft onder meer tot gevolg, dat de benadering 

door de overheid sterk beheersmatig is gericht. De Ouderenraad vraagt zich af of die aanpak effectief 

zal blijken en adviseert de lokale overheid zijn doelen en prioriteiten te heroverwegen.  

De Ouderenraad stelt de lokale overheid voor de regie te nemen bij een ontwikkeling, die ertoe leidt, 

dat professionals en vrijwilligers zich gezamenlijk bekommeren om senioren die te maken hebben 

met de eerder genoemde problemen. Zij kunnen de betrokkenen ondersteunen bij het zoeken naar 

mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. 
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Zingeving, daar is al veel over gepubliceerd 

Zoals in de inleiding al werd gesteld, er zijn stapels publicaties beschikbaar over dit onderwerp. Het is 

dan ook niet zinvol om in deze notitie die informatie nog eens te herhalen. Wie een kwartiertje op 

internet zoekt heeft genoeg materiaal om de rest van de maand bezig te zijn. 

Twee publicaties vindt de Ouderenraad echter van groot belang voor de Hoornse situatie. In de eer-

ste plaats het actieplan van de gemeente Hoorn, dat onder de titel Beleidsvisie ‘Bestrijding van Een-

zaamheid in Hoorn' in 2018 is gepubliceerd. In dit stuk geeft het gemeentebestuur aan, hoe men in 

de jaren 2019 – 2022 greep wil krijgen op eenzaamheid en de kwalijke gevolgen daarvan.  

De andere publicatie is het in november 2019 uitgebrachte advies van de landelijke Raad van Oude-

ren onder de titel "Zingeving". Dit advies is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS naar 

aanleiding van de vraag: "Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toe-

gankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?" 

In het beleidsstuk van de gemeente Hoorn wordt een sterk accent gelegd op eenzaamheid en is min-

der aandacht voor zingeving in de breedte. Bovendien nemen senioren in dit stuk geen speciale 

plaats in. In het advies van de Raad van Ouderen is de oriëntatie wel breed en bovendien specifiek op 

de situatie van senioren gericht. De Ouderenraad beveelt beide stukken echter van harte aan. 

 

 

Enkele belangrijke bronnen van informatie 

Door het ministerie van VWS is een initiatief genomen onder de titel: "Coalitie tegen eenzaamheid".  

Het doel van deze Nationale Coalitie is een brede beweging op gang te brengen, die:  

✓ maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid onder ouderen. 

✓ het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt. 

✓ een trendbreuk teweegbrengt zodanig dat wij in de samenleving meer – en meer vanzelf-

sprekend – naar elkaar omkijken. 

Men hoopt dit doel te bereiken onder meer door zogenoemde "ambassadeurs" uit te sturen, die ge-

meenten, organisaties en bedrijven adviseren. Ook is er een website, die veel informatie geeft over 

het onderwerp eenzaamheid en de bestrijding daarvan.  (www.eentegeneenzaamheid.nl) 

Verder geven de "Movisie-dossiers" informatie over succesvolle initiatieven. (www.movisie.nl/we-

ten-wat-werkt) 
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Zingeving bij senioren 

De Ouderenraad Hoorn is van mening, dat zingevingsvragen bij senioren wezenlijk anders zijn dan bij 

jongere mensen.  Zij verkeren in een andere levensfase en hebben daardoor specifieke ideeën en be-

hoeften. Dat vraagt om een op die fase toegespitste benadering van het begrip "zingeving".  

Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met bepaalde ingesleten opvattingen over senioren, 

zowel bij de senioren zelf als bij de jongere generaties, waarvan men zich soms nauwelijks bewust is.  

 

Wat is oud? 

Als mensen praten of denken over oud zijn, hebben ze meestal het beeld van hun opa en oma voor 

zich. Ze denken onwillekeurig aan mensen die vanaf hun stoel bij de kachel of bij het raam zitten te 

wachten op dingen die misschien nog gaan komen. Dat is een beeld dat we moeten loslaten. Onze 

opa's en oma's leefden in een totaal andere tijd. Hun omstandigheden -  economisch, medisch, soci-

aal en spiritueel - zijn niet te vergelijken met de oudere van 2020. 

De gemiddelde levensverwachting ligt op dit moment op ongeveer 86 jaar. Dat betekent, dat iemand 

van 65 nog niet oud is. En iemand van 75 evenmin. Zelfs iemand van 80 heeft - gemiddeld genomen  - 

nog 6 jaar of meer tegoed.  

Nadenkend over ouderdom moeten we ons dus niet laten leiden door beelden van een niet meer be-

staand verleden. 

 

Wat heeft zin? 

Veel mensen denken bij "zingeving" vaak het eerst aan godsdienst of levensovertuiging. Dat is echter 

een te beperkte benadering. In de praktijk van het dagelijks leven maakt het ook eigenlijk helemaal 

niet zoveel uit welke overtuiging men aanhangt. Iedereen wordt geconfronteerd met vergelijkbare 

uitdagingen en zal het leven van dag tot dag zelf vorm moeten geven. Het gaat veeleer om de vragen 

als "wat maakt mij een beetje gelukkig", of "waar kom ik 's morgens mijn bed voor uit". Hele simpele 

dingen waar iedereen mee te maken heeft. 

Voor senioren zijn deze vragen extra actueel. Zij hebben over het algemeen tijd en gelegenheid om 

hierover na te denken en ze hebben er ook reden toe. Hun wereld wordt kleiner. Activiteiten die ze 

vroeger probleemloos konden ondernemen kosten steeds meer moeite en tijd, vanzelfsprekende 

contacten brokkelen af en het besef dat ze in de laatste fase van hun leven zijn, of zelfs in blessure-

tijd, dringt zich onvermijdelijk op.  
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Toch is het juist voor senioren belangrijk, dat ze zich blijven afvragen hoe men de jaren die nog res-

ten op een zinvolle manier wil invullen. Medisch gezien is het duidelijk, dat wie gezond oud wil wor-

den actief moet blijven. Zowel voor het lichaam als voor de  geest is het essentieel dat mensen "soe-

pel" blijven. Plat gezegd: wie wegzakt in lusteloosheid gaat eerder dood. Hoe verleidelijk het soms 

ook is om in het verleden te leven, vooruit kijken is de enige zinnige optie. 

 

Wat is wijs? 

Voor zingeving bestaan geen pasklare recepten. Niemand is gemiddeld, ieders persoonlijke omstan-

digheden en behoeften zijn anders. Dat maakt het lastig om er iets algemeens over te zeggen. Men-

sen verschillen bovendien van aanleg en karakter. Voor de een is het veel gemakkelijker om zinvolle 

contacten aan te gaan dan voor een ander. 

Factoren als ziekte, rouw, armoede, familieomstandigheden en dergelijke kunnen – soms tijdelijk – 

een gevoel van zinloosheid veroorzaken. Het valt niet mee om hier doorheen te breken. Mensen 

hebben vaak anderen nodig om hen door het dal heen te helpen. Maar "oplossingen van  de plank" 

werken niet. Daarom is bij iedereen maatwerk geboden en een persoonlijke aanpak noodzakelijk. 

 

 

Geen zin? 

Veel moeders hadden vroeger – en misschien tegenwoordig nog wel – de gewoonte om, wanneer 

hun kinderen net lekker in hun boek verdiept waren, aan te komen met een klusje, een boodschap, 

of iets dergelijks. Die zullen daar in veel gevallen weinig enthousiast op hebben gereageerd. Een 

diepe zucht, een lelijk gezicht …… mwah …… geen zin! 

Maar wat betekent dat, geen zin? Je kunt er vele kanten mee op: 

• Geen zin … daar steek ik geen energie in, daar wil ik mijn tijd niet mee verdoen 

• Geen zin… daar heb ik geen trek in, dat lust ik niet. 

• Geen zin … dat heeft voor mij geen nut, ik heb er niets aan. 

• Geen zin … dat dient geen doel, dat slaat nergens op. 

Moeders hadden helaas een standaard antwoord: "Dan maak je maar zin". En dat betekende 

meestal, dat het boek toch maar werd verruild voor de boodschappentas of de kolenkit…. 

Maar kan dat, zin maken? Ja, wel degelijk. Het is goed je te realiseren, dat "zingeving" eigenlijk een 

bedrieglijke term is. Die wekt de schijn dat "zin" van buitenaf komt, je "krijgt" zin. Maar dat is helaas 

meestal niet zo. Je kunt inderdaad beter denken aan "zinmaking". Zingeving komt namelijk uit jezelf 

vandaan. En het is niet gemakkelijk. Zingeven is hard werken! 
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De relatie tussen zingeving en eenzaamheid 

In het verleden leken de mensen het gemakkelijk te hebben, als het ging om zingevingsvragen. De 

godsdienst of de politieke overtuiging was voor velen de bron van een zinvol levensperspectief. Op 

die thema's verenigden mensen zich en dat leidde – naast het familieverband – tot sterke sociale re-

laties. Dat was aan de ene kant gemakkelijk, want mensen vertrouwden op elkaar, op het verband. 

Maar het kon ook benauwend zijn, want je werd niet geacht al te veel kritische vragen te stellen. 

Langzamerhand is deze situatie gekanteld. In de moderne tijd is het individu belangrijker geworden 

dan de groep. Men noemt dat de "Ik-cultuur". Het individu is autonoom. Ieder mens wordt geacht 

voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen. Het leveren van kritiek en commentaar is tot 

een kunst verheven. Met name uit Amerika is het idee overgewaaid, dat iedereen de mogelijkheid 

heeft succesvol en gelukkig te zijn. Je best doen en volhouden! En wie het niet lukt, heeft dat aan 

zichzelf te wijten. 

Deze culturele en maatschappelijke ontwikkeling heeft mensen op zichzelf teruggeworpen. De soci-

ale verbanden zijn verzwakt en het individu moet zelf zijn problemen oplossen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk, dat zingevingsvragen en eenzaamheid vaak hand in hand gaan. Niet dat wetenschap-

pelijk is vastgesteld hoe de relatie tussen deze twee nu precies ligt, maar in de praktijk mag je er rus-

tig van uitgaan dat die er is.  

Er is een breed gedragen opvatting, dat de mens een sociaal wezen is en dat je daaruit mag afleiden, 

dat het onderhouden van zinvolle sociale contacten het welzijn van mensen bevordert. Ieder mens 

wil worden gezien en serieus worden genomen. Verbinding is een sleutelwoord, zonder verbinding 

leven we maar half. 

 

Vooral bij senioren is te merken dat, naarmate men ouder wordt, er steeds minder contacten over-

blijven, doordat mensen in hun omgeving wegvallen, men minder mobiel is en de vanzelfsprekend-

heid van het netwerk verdwijnt. Daarbij gaat het met name over de diepgang. Een praatje over het 

weer of het nieuws lukt de meesten nog wel, maar er blijkt een grote behoefte aan het gesprek over 

de wezenlijke dingen. Wanneer men niet meer het gevoel heeft dat men iets betekent, ontstaat ge-

makkelijk het idee, dat men er niet meer toe doet. Dan wordt het moeilijk om de "zin" te blijven zien. 
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Bovendien leven we in 2020 in een cultuur, waarin alles draait om de beleving. Er is geen plaats voor 

ongelukkig zijn. De mens, die dat idee dagelijks via de media krijgt voorgeschoteld, zal praten over 

eenzaamheid of gevoelens van zinloosheid liever vermijden. Zo laat je je niet zien. Mensen die het 

leven niet als zinvol ervaren zijn daarom moeilijk te herkennen en te benaderen. Dat maakt het extra 

lastig om voor deze mensen iets te betekenen. 

Overigens is alleen zijn is niet altijd een probleem. Mensen hebben het recht om op zichzelf te blijven 

en zich daar wel bij te voelen. Ieder mag zijn leven op zijn eigen manier leiden. Het blijft echter wel 

belangrijk, dat mensen een open oog houden voor de wereld om hen heen en op hun eigen manier 

zorgen voor kwaliteit van leven voor zichzelf en anderen. 

 

 

 

Iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn 

Elk mens is bezig met levensvragen. Toch lijkt het erop, dat senioren er meer mee bezig zijn dan jon-

geren.  Ze beseffen, dat hun toekomst nog maar beperkt is en dat hun mogelijkheden afnemen. Maar 

ook voor hen bestaan er helaas geen "levensantwoorden". Ze zullen moeten leren omgaan met hun 

gevoelens en ervaringen. Daar is veel inzet en veerkracht voor nodig.  

Senioren willen niet weggezet worden als overbodig. Ze willen vooral autonoom blijven, niet als een 

probleem worden gezien of betutteld worden. Maar ze voelen ook dat ze – meer dan voorheen – 

aangewezen zijn op anderen voor zorg of ondersteuning. Daar komt nog bij, dat senioren naar ver-

houding meer te maken hebben met ziekte en rouw en het wegvallen van familiebanden, wat een 

grote invloed kan hebben op hun vermogen om positief te blijven en naar de toekomst te kijken. 

Het zijn allemaal zeer tegenstrijdige gevoelens, die mensen in de war kunnen brengen en op een 

dood spoor kunnen doen belanden. En dan is het ook nog zo, dat mensen van 70 jaar en ouder zijn 

opgegroeid in een tijd dat kinderen werd geleerd volgzaam te zijn en af te wachten. "Kracht naar 

kruis", "Niet klagen maar dragen", maar dat helpt niet echt bij het aanpakken van je problemen. En 

dan komen mensen er op eigen kracht niet meer uit. 
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Ondersteunen, maar hoe? 

Het is voor de jongere generaties niet eenvoudig om senioren bij het nadenken over zingevingsvra-

gen te ondersteunen. Zij zijn in een andere tijd opgegroeid, zijn groot geworden met het idee, dat het 

individu centraal staat en zelf moet zorgen voor succes en geluk. Daardoor kunnen ze zich moeilijk 

inleven in de oudere en gaan ze gemakkelijk voorbij aan de levenservaring van senioren, die in de 

huidige maatschappij nog steeds veel kan betekenen  

Senioren verliezen zo langzamerhand de vanzelfsprekende contacten met partners, huis- en genera-

tiegenoten, broers en zusters, goede vrienden. En mensen met vergelijkbare ervaringen zijn nu juist 

zo broodnodig om het gesprek over levensvragen te voeren. Om belangrijke zaken te bespreken is 

het nodig dat er vertrouwen, tijd en sfeer is. Het is goed om bij het zoeken naar mogelijkheden ter 

ondersteuning juist dat voor ogen te houden. 

Professionele organisaties zijn sterk gericht op procedures en efficiëntie. Hun doel is het analyseren 

van knelpunten en het vinden van een oplossing. Dat veroorzaakt een probleem. Bij levensvragen 

gaat het niet om antwoorden. Er is geen oplossing, net zo min als een pasklaar aanbod. Er is alleen 

het zoeken, het gesprek, de tijd en de aandacht om er samen verder in te komen. Dat vereist van on-

dersteuners een andere houding en een andere deskundigheid. Je moet het aandurven om alleen 

maar in gesprek te gaan. Er wordt niet van je verwacht, dat je antwoorden hebt. En het vraagt – 

vooral van jonge professionals -  heel veel inlevingsvermogen. Wil je als professional, maar ook als 

vrijwilliger, mensen met zingevingsvragen echt ondersteunen, dan moet je de ruimte nemen en krij-

gen om hen in hun eigen omgeving op te zoeken. Dan moet je hen vooral zelf de regie laten houden 

en hen laten voelen, dat ze belangrijk zijn en niet uitgerangeerd. En als je je cliënten zover krijgt, dat 

ze ingaan op een aanbod om aan iets deel te gaan nemen, zorg dan voor goede begeleiding en ver-

wacht niet, dat de betrokkene het zo maar op eigen kracht zal redden. 

Voor de welzijnsorganisaties betekent het, dat er een andere aanpak, een ander soort aansturing no-

dig is, waarbij met euro's en contactminuten anders wordt omgegaan. Het is nodig dat wordt voor-

zien in de grote behoefte aan geschoolde jonge mensen, die zich als professional of als vrijwilliger 

met senioren bezig houden. Zij kunnen dienen als schakel tussen de cliënten en de beleidsmakers en 

zo de kennis opdoen, die nodig is voor het tot stand brengen van een verantwoord en succesvol ou-

derenbeleid. 
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De inzet van de landelijke en de lokale overheid 

Zowel op landelijk als op plaatselijk niveau is er veel aandacht voor zingeving. De overheid is er zich 

van bewust, dat zingevingsvragen van grote invloed kunnen zijn op het welbevinden van de bevol-

king, waaronder ook de senioren. 

Dat wil niet zeggen, dat overheden een duidelijk beeld hebben van hun eigen mogelijkheden, noch 

van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het lijkt erop, dat men wat te gemakkelijk uitgaat 

van de "maakbaarheid van het geluk", wat kan leiden tot een ambtelijke benadering zonder veel kans 

op succes. Het is trouwens de vraag in hoeverre de overheid werkelijk in de positie is om op dit on-

derwerp regie te voeren en het verschil te maken. Problemen met zingeving en eenzaamheid zijn 

maatschappelijke verschijnselen, die in en door de maatschappij moeten worden aangepakt. En de 

maatschappij, dat zijn wij allemaal. De overheid, zowel nationaal als lokaal, zou een duidelijke visie 

op deze onderwerpen moeten ontwikkelen en zich verder kunnen beperken tot het faciliteren van de 

processen in de samenleving. 

Ook door de Gemeente Hoorn is dit onderwerp op de agenda gezet. Naar aanleiding van een discus-

sie in de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 is een beleidsplan 2019-2022 in uitvoering geno-

men. Het is een ambitieus project, waarvan de samenstellers het doel als volgt omschrijven: 

"Het visiedocument ‘Bestrijding van Eenzaamheid in Hoorn’ vormt een eerste aanzet om eenzaam-

heid in onze stad op een systematische en integrale wijze aan te pakken, waarbij de samenwerking 

en afstemming tussen de strategische partners en inwoners van Hoorn belangrijk is. (…) Het uiteinde-

lijke doel is een afname van het ervaren van eenzaamheid door inwoners van Hoorn." (pagina 2) 

Als ambitie wordt verder gesteld, dat de gemeente de regie neemt over een proces, waarbij samen 

met de strategische partners (professionele- en onderwijsinstellingen, verenigingsleven zoals sport-, 

muziek-, toneelverenigingen, kunst en cultuur, religieuze organisaties en inwoners van Hoorn) een 

afname van het ervaren van eenzaamheid door inwoners van Hoorn wordt gerealiseerd. 

Het valt op, dat men in dit beleidsdocument sterk gefocust is op eenzaamheid. In deze notitie is eer-

der al aangetekend, dat er – hoewel niet wetenschappelijk gedefinieerd – een relatie is tussen een-

zaamheid en zingeving. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden er in 

de praktijk zijn om met mensen over beide onderwerpen in gesprek te gaan om zo meer inzicht te 

krijgen in wat mensen ervaren en welke mogelijkheden er zijn om het te ondersteunen.  
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Bovendien wordt in het visiedocument nauwelijks onderscheid gemaakt tussen verschillende leef-

tijdscategorieën. En dat terwijl problemen rond eenzaamheid bij jonge mensen van een heel andere 

aard zullen zijn dan die bij senioren of mensen van middelbare leeftijd, zoals al eerder werd gesteld. 

Door deze algemene benadering ontstaat het risico, dat mensen langs een ambtelijke of procedurele 

lat worden gelegd, in plaats van persoonlijk en afgestemd te worden benaderd en begeleid. 

 

 

 

 

Nu het eerste jaar van het project is verstreken, blijkt, dat de materie weerbarstiger is dan veronder-

steld. Er is inmiddels een behoorlijke achterstand opgelopen. Dat geeft geen aanleiding tot opti-

misme over de voortgang in de komende jaren en in het uiteindelijke effect in de samenleving. Dat 

zou een reden kunnen zijn om de doelen en de speerpunten te heroverwegen.  

De Ouderenraad Hoorn beseft, dat de lokale overheid hier een buitengewoon lastig dossier heeft op-

gepakt. De ambities – nationaal zowel als lokaal – zijn verstrekkend en de materie is buitengewoon 

complex. Er zijn naast eenzaamheid veel andere factoren die het welbevinden van senioren beïnvloe-

den, bijvoorbeeld huisvesting, zorg en ondersteuning, financiële problemen. Je bent er niet met te 

zeggen, dat de eenzame oudere zijn huis uit moet om gelijkgestemden te ontmoeten. Daarom is het 

belangrijk om als overheid bij het ontwikkelen van een visie deze aspecten in relatie met elkaar te 

beschouwen, maar dat geen belemmering te laten zijn om kleinschalige activiteiten die bewezen ef-

fectief zijn te stimuleren. 

De Ouderenraad Hoorn pleit er daarom voor, de senioren in het beleid van de gemeente Hoorn een 

aparte plaats te geven en zo uitvoering te geven aan de voornemens die werden vastgelegd in het 

"Pact voor de ouderenzorg", een nota die in maart 2018 door het ministerie van VWS, samen met 

gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners werd uitgebracht. 

Deze partijen stellen in dit pact: "Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en ge-

waardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaar-

deerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen." Dat is een uitgangspunt dat de 

Ouderenraad uiteraard zeer aanspreekt.  

Zowel in het rijksbeleid als in de plannen van de gemeente Hoorn is sprake van huisbezoeken om te 

signaleren en eventuele problematiek in kaart te brengen. De Ouderenraad pleit ervoor deze huisbe-

zoeken, met name bij senioren, met voorrang aan te pakken. 
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De rol van de Ouderenraad Hoorn 

Ook voor een organisatie als de Ouderenraad Hoorn is het onmogelijk om de vragen rond zingeving 

en eenzaamheid bij senioren volledig te doorgronden, laat staan te beantwoorden. Ondanks de stort-

vloed aan publicaties en de overweldigende hoeveelheid informatie die beschikbaar is, blijft dit te 

complex en liggen gemakkelijke oplossingen niet voor het oprapen. 

Toch zijn er wel algemene opvattingen die richting kunnen geven. 

• De Ouderenraad ziet het als zijn taak, als schakel tussen de gemeente Hoorn en de welzijns-

organisaties enerzijds en de ouderenbonden en andere verbanden van senioren anderzijds, 

naar beide kanten de aandacht rond zingeving en eenzaamheid voortdurend levend te hou-

den. 

• De Ouderenraad roept gemeente, welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties op een hel-

dere visie te formuleren, hun eigen rol daarin te bepalen en vast te stellen wat zinvol en haal-

baar is. Met andere woorden: zoek uit wat werkt en kom juist op dat gebied in actie 

tie. 
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Aanbevelingen 

• Gemeente, welzijnsorganisaties en ouderenbonden kunnen alleen effectief zijn, wanneer ze 

nauw samenwerken en duidelijke prioriteiten stellen.  

• Senioren zouden in het lokale welzijnsbeleid op het gebied van zingeving en eenzaamheid 

een aparte plaats moeten krijgen, omdat hun situatie en behoeften wezenlijk afwijken van 

die van andere leeftijdsgroepen. 

• Het is wenselijk, dat er door de gemeente Hoorn een coördinator ouderenbeleid wordt aan-

gesteld. Deze functionaris dient de positie en de bevoegdheid te krijgen om geïntegreerd ou-

derenbeleid te ontwerpen en dat – na vaststelling – met alle betrokken afdelingen en organi-

saties concreet vorm te geven. 

• Tevens zou er een soort "Ouderenloket" moeten worden ingesteld, waar senioren met hun 

specifieke vragen en behoeften terecht kunnen. 

• Bestaande vrijwilligersgroepen die al actief zijn op het gebied van bezoek, activering en on-

dersteuning van senioren zouden actief bij het beleid moeten worden betrokken. 

• De bestaande lokale ouderenorganisaties dienen bij hun beleid en activiteiten de aandacht 

meer dan op dit moment te richten op mensen die te maken hebben met zingevingsvragen 

en eenzaamheid. 

• Er is al veel informatie beschikbaar over activiteiten, die een aanwijsbaar positief en blijvend 

effect hebben. Het verdient aanbeveling om die als leidraad te nemen en op lokaal niveau te 

implementeren. 

• De Ouderenraad voelt zich bijzonder aangesproken door drie aanbevelingen in het advies 

"Zingeving" van de Raad van Ouderen, en vraagt hiervoor specifiek aandacht: 

Aanbeveling 2: "Het is van belang aandacht te hebben voor de persoon, het individuele pro-

ces en de specifieke vraag en geen panklare oplossingen aan te bieden met de verwachting 

dat zij bij iedereen helpen. Er is een grote variëteit aan interventies nodig omdat dan de kans 

dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden het grootste is." 

Aanbeveling 8: "Buurtprojecten, een goede inrichting van de openbare ruimte, meer woon-

vormen voor gelijkgestemden en het gebruik en de toegankelijkheid van techniek en ICT be-

vorderen betekenisvol contact en zin in leven. In het ondersteuningaanbod moet een glij-

dende schaal komen van familie, buren en vrienden, tot goed opgeleide vrijwilligers en tot 

slot professionele geestelijke zorg." 

Aanbeveling 9: "Steunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers, gespreksgroepen, rouwver-

werking en meer bekendheid over geestelijke zorg kan de toegang tot zingevingsvragen en 

-activiteiten makkelijker maken." 
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• Er is een vorm van signalering nodig, die persoonlijk en individueel is gericht. Hiervoor kun-

nen professionals en vrijwilligers worden ingeschakeld, maar dan wel na gerichte training en 

binnen een veilig kader. 

• De beste manier om met senioren die kampen met eenzaamheid en zingevingsvragen in ge-

sprek te komen is via persoonlijke benadering in de vorm van huisbezoek. 

• Gelijktijdig met het opzetten van een effectief signaleringssysteem dient een aanbod te wor-

den ontwikkeld, dat eenzame senioren kan helpen bij het opnieuw opbouwen van zinvolle 

contacten. Daarbij is essentieel, dat er – zeker in eerste instantie – adequate begeleiding is. 

• Gezien de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn is het noodzakelijk, dat er ge-

richt wordt geïnvesteerd in training, signalering en ondersteuning.  
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Bij de titelpagina 

Wat doen Buurman en Buurman op een notitie van de Ouderenraad Hoorn? Je zou zo'n plaatje eer-

der verwachten bij een kinderverhaaltje. Toch zijn Pat en Mat, zoals ze officieel heten, hier zeer op 

hun plek. Aan hun gezichten is wel af te lezen, dat zij zich ook dingen afvragen. Is het leven echt een 

feest? En wat maakt dan het leven tot een feest? En hoe zorg je ervoor, dat je leven een feest wordt? 

Kan je dat alleen, of heb je er iemand anders bij nodig? Deze en vele andere vragen stellen senioren 

zich als zij in een levensfase komen, waarin allerlei mensen wegvallen en het om hen heen stil lijkt te 

worden. Hoe je daarmee omgaat is een heel persoonlijke kwestie, waarover je nauwelijks algemene 

uitspraken kunt doen. Maar wel is duidelijk, dat je – wil je zin houden in het leven – veel aan de an-

der kunt hebben. Een mens is een sociaal wezen en het onderhouden van zinvolle contacten helpt 

om het gevoel te behouden dat je ergens goed voor bent, dat je voor iemand belangrijk bent, dat je 

gezien wordt. 

Buurman en Buurman hebben – ondanks al hun gestuntel – begrepen, dat het in het leven om dit 

soort dingen draait. Ze ondersteunen elkaar door dik en dun. Ze weten, dat je om te beginnen de bal-

lonnen vast kunt opblazen en dat je dat maar het beste samen kunt doen. Wie weet, komt de zin dan 

vanzelf. 

 

 

Dankwoord 

Bij het samenstellen van deze notitie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten en ervarin-

gen van een aantal gesprekspartners binnen en buiten de Ouderenraad Hoorn, die over dit onder-

werp hun licht hebben laten schijnen. Zij hebben me inzicht verschaft in de materie en me op het 

spoor gezet van de behoeften die leven onder senioren. Hun bijdrage was wezenlijk en ik ben hen 

dan ook zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid. 

Zwaag, maart 2020 

Peter Pijsel 

 

 

 

 


