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Voorwoord 
 

Samen met de verschillende wijknetwerken is gewerkt aan het vorm geven van interprofessionele 

samenwerking rondom het thema zingeving. In deze rapportage worden de bevindingen van 

evaluatiefase II beschreven, maar daarmee ook de resultaten van de volledige tweedelige 

actieonderzoek-cyclus.  

Met grote dank aan de professionals die trouw de twee - wekelijkse enquête hebben ingevuld en 

tijdens de focusgroepen ervaringen met betrekking tot interprofessioneel samenwerken en zorg voor 

zingeving wilden delen. Ook dank aan de projectleiders die onvermoeibaar de wijknetwerken 

betrokken bij het belang van zorg voor zingeving en initiatieven initieerden. 

 

De onderzoekers, 

Anita Zandbergen, Laura Buning en Aliza Damsma. 

Lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa. 
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Inleiding 
 

De twee geplande cycli van het actieonderzoek ‘Zinvol samenwerken in de thuissituatie’ binnen de 
programmalijn ‘Zingeving en Geestelijke verzorging’ van ZonMw zijn bij de afronding in juli 2022 
volledig doorlopen en dat betekent dat het project is afgerond. In de tweede evaluatiefase zijn 
activiteiten uit de tweede cyclus, maar ook de (samenvattende) resultaten van beide cycli, 
onderzocht om erachter te komen wat nu concreet werkt om interprofessionele samenwerking rond 
zorg voor zingeving te borgen in de regio. Dit rapport geeft een beeld van het proces, de uitkomsten 
en lessons learned weer. 

In elk wijknetwerk hebben werksessies en focusgroepen plaatsgevonden waarbij alle leden van de 
wijknetwerken betrokken waren. De vorderingen op het interprofessioneel samenwerken rond zorg 
voor zingeving zijn gevolgd, en er werd nagegaan of de gestelde doelen werden gerealiseerd en 
welke factoren van invloed waren. Daarnaast werd met een online enquête in de praktijk onderzocht 
of en hoe geestelijke verzorging in het professioneel functioneren aan de orde is geweest gedurende 
de looptijd van het onderzoek, welke acties zijn ondernomen en hoe men dat ervaren heeft.  
 
De analyse van verzamelde data dient ertoe om het verloop van het actieonderzoek te evalueren. In 
deze analyse is er niet gezocht naar significante verschillen. Naast het feit dat het aantal 
respondenten uit de deelnemende netwerken te beperkt is om betrouwbare significatie te kunnen 
bepalen, is het bij actieonderzoek ook minder van belang correlaties vast te stellen. Het proces 
binnen de netwerken is van groot belang en wordt zo oncontroleerbaar beïnvloedt door de context 
dat het onverstandig is hier statistische conclusie aan te verbinden. Gedurende alle fasen van het 
onderzoek zijn steeds de resultaten teruggelegd bij de netwerkleden als member check of alle 
betrokken voldoende gerepresenteerd zijn in de uitkomsten, zodat ze zelf voldoende inzicht hebben 
om zelf met de resultaten verder te kunnen (Eelderink, 2020). De hierboven beschreven elementen 
samen geven in deze rapportage een indruk van het actieonderzoek en evalueert de behaalde 
resultaten op basis van het oorspronkelijke doel van het onderzoek: 
 
Het zodanig vorm en inhoud geven aan geestelijke verzorging voor mensen thuis dat deze voor 
de patiënt/cliënt zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk is en dat deze zorg zodanig is ingebed en 
geborgd in de bestaande werkprocessen en de werkwijze van professionals in zorg en welzijn en evt. 
vrijwilligers, zodat deze door patiënten/cliënten als helpend en ondersteunend wordt ervaren. 
 

Tijdens alle fasen van dit actieonderzoek zijn rapportages geschreven die openbaar zijn en 
opvraagbaar. Daarom zal deze eindrapportage niet alles omvatten wat eerder al is beschreven, maar 
een samenvatting en evaluatie zijn van het doorlopen proces. De rapportage start na een methodiek-
hoofdstuk met overkoepelende resultaten die voor alle netwerken gelden, vervolgens worden 
specifieke resultaten per netwerk weergegeven. De rapportage sluit af met een algemene conclusie 
en discussie.  
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Hoofdstuk 1. Methode en algemene resultaten 
 

1.1 Inleiding 
 

Tijdens de loopduur van dit tweejarige actieonderzoek ontvingen de deelnemers van de 

wijknetwerken een uitnodiging om een enquête in te vullen. Deze enquête was gericht op het 

onderzoeken of en hoe geestelijke verzorging in het professioneel functioneren aan de orde is 

geweest, welke actie men heeft ondernomen en hoe men dat ervaren heeft. In hoofdstuk 1.2 

worden de gehanteerde methoden kort beschreven. De uitgebreide methodiek staat beschreven in 

het onderzoeksplan en in het plan van aanpak Actiefase en Evaluatiefase 2. In hoofdstuk 1.3 worden 

de algemene resultaten van de kwantitatieve enquête besproken. De wijk-specifieke resultaten van 

de enquête worden in de opvolgende hoofdstukken beschreven. 

 

1.2 1.2 Methode  

1.2.1 Respons enquête  
Gedurende de looptijd van het actieonderzoek was het streven om de enquête tweewekelijks te 

versturen naar de leden van de wijknetwerken. Uiteindelijk is dit in het eerste jaar (de eerste cyclus 

van het actieonderzoek) niet haalbaar gebleken door ICT-problemen. De enquête is in de periode van 

oktober 2020 tot en met september 2021 dertienmaal verstuurd. In zijn totaliteit is de enquête door 

alle wijknetwerken tezamen 223 keer ingevuld tijdens de eerste cyclus. In de periode van oktober 

2021 tot juni 2022 is de vragenlijst zeventienmaal verstuurd, en is deze in totaal 227 ingevuld in de 

tweede cyclus. In totaal is de vragenlijst dus 456 keer ingevuld door de netwerkleden. 

Door het verschil in grootte van wijknetwerken is het niet mogelijk om een bepaalde waarde aan de 

frequentie toe te kennen. Voor de leesbaarheid en de duiding is het van belang om vooraf de 

omvang van de netwerken te schetsen. Het Post Covid Netwerk Westland, verder vermeld als 

netwerk Westland, bestaat uit 10 deelnemers, het aantal en de samenstelling van dit netwerk is 

gedurende het onderzoek niet gewijzigd. Netwerk Buitenhof startte met 8 deelnemers, maar is 

gedurende de loop van het onderzoek uitgebreid met 2 leden, namelijk een wijkverpleegkundige en 

een welzijnscoach. Netwerk Putten startte met 5 leden, waarvan de POH GGZ tijdens de 2de cyclus is 

uitgevallen en de welzijnsmedewerker is vervangen door een collega. Voor Netwerk Elburg geldt dat 

er is gestart met 6 leden, maar tijdens de 2de cyclus de welzijnsmedewerker is uitgevallen. Voor de 

netwerken geldt dat de respons is gebaseerd op het aantal volledig ingevulde enquêtes afgezet tegen 

het aantal uitnodigingen om de enquête in te vullen. 

Tijdens de analyse van de tweede actiefase is gebleken dat er enkele responsen per abuis niet 

meegenomen zijn in de analyse van de eerste actiefase. Dit is in deze tweede analyse hersteld en de 

resultaten zijn gecorrigeerd. Dit verklaart enkele kleine verschillen tussen de twee rapportages. 

1.2.2 Kwalitatieve proces data 

Procesactiviteiten 

 In actieonderzoek is het proces net zo belangrijk om te analyseren als de verzamelde data van 

onderzoekmethoden (Eelderink,2020) om te kunnen bepalen welke activiteiten en omstandigheden 

m.b.t. het praktijkprobleem daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de borging van de 

uitgeprobeerde acties. 
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Per netwerk is bijgehouden welke activiteiten zijn ondernomen door netwerkleden en projectleiders 

om het interprofessioneel werken rond zingeving vorm te geven en te borgen. Dit overzicht kan 

helpen om zowel de kwantitatieve en kwalitatieve data te duiden. In de rapportage zijn deze 

overzichten per netwerk te raadplegen. 

Focusgroep netwerken 

In de evaluatieve focusgroep is met de wijknetwerken teruggeblikt op de tweede cyclus van het 

project ‘Zinvol Thuis’. Er is met elkaar nagedacht over welke acties zijn ingezet, welke factoren 

hebben meegeholpen in het interprofessioneel samenwerken en welke factoren belemmerend 

waren. Hierbij is een semigestructureerde topiclijst (bijlage 1) gehanteerd, die in de eerste 

evaluatiecyclus ook is gebruikt, maar iets is  aangepast om aan te sluiten bij de eindevaluatie van het 

hele project. Deze topiclijst is gebaseerd op subvragen van het actieonderzoek, waarbij expliciet 

aandacht is voor de ingezette interventies, het effect daarvan op de IPS factoren (zie figuur 1), en een 

aantal inhoudelijk factoren (ABC model, kwaliteitsindicatoren).  

 
Figuur 1. Aspecten van interprofessioneel samenwerken (Dongen et.al, 2018 & Dees & Opheij, 2019). 

 

Focusgroep projectgroep 

Naast de focusgroepen met de netwerken is er ook met de projectgroep een focusgroep gehouden 

bij de afronding van de tweede evaluatiefase. Hierbij is een semigestructureerde topiclijst 

gehanteerd (bijlage 2) die gebaseerd is op de SWOT en de topiclijst die in de eerste oriëntatiefase is 

gehanteerd om de regionale context in kaart te brengen (zie voor meer informatie de rapportage 

oriëntatiefase I). Juist de projectleiders zijn van groot belang om een ‘community up’ benadering 

vorm te geven. De context van het netwerk is van grote invloed en zou dus ook actief betrokken 

moeten worden om de kansrijkheid van oplossingen te vergroten (Eelderink, 2020). 

1.2.3. Afrondende member check  
Ook de resultaten van deze eindrapportage worden ter verificatie voorgelegd aan de leden van de 

netwerken. Het doel van de data presenteren aan de netwerken is de betrouwbaarheid en de 

validiteit te bepalen (Boeije, 2014) in de vorm van een member check. In de laatste focusgroepen is 

al ruimte gemaakt om direct vanuit de evaluatie over de borging na te denken en vast te stellen 

welke acties of interventies er nog nodig zijn in het netwerk om het voorbestaan te garanderen.  
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1.3 1.3 Enquêteresultaten 

1.3.0 De Netwerkleden 
In traditioneel onderzoek is het van belang om van de respondenten wat demografische gegevens te 

hebben om de resultaten om te kunnen duiden. Bij actieonderzoek ligt dit iets anders, omdat 

deelnemers niet zozeer respondenten zijn, maar meewerkende onderzoekers op het gebied van het 

praktijkprobleem. Toch is het wel van belang om een beeld te hebben van de netwerken om beter te 

begrijpen wat de resultaten zeggen over het proces en de opbrengst van dit actieonderzoek naar 

interprofessioneel samenwerken rond zingeving. Bij de afronding van het project waren er nog 29 

netwerkleden actief betrokken bij het actieonderzoek. Onder deze netwerkleden waren 

verschillende professionals aanwezig: 3 huisartsen, 4 wijkverpleegkundigen, 2 POH’ers, 3 

welzijnsmedewerkers, 5 geestelijk verzorgers, 6 fysiotherapeuten, 2 ergotherapeuten, een diëtist, 

een psycholoog en 2 logopedisten.  

Wanneer we kijken naar de spreiding onder de verschillende disciplines bij het invullende van de 

vragenlijst is in onderstaande figuur te zien hoe vaak de verschillende disciplines over de looptijd van 

het onderzoek in de vragenlijst hebben aangegeven een zingevingsvraag te hebben gesignaleerd.  

Figuur 1.1 Overzicht gerapporteerde spirituele zorgvragen per discipline. 

 

1.3.1 Signaleren van zingevingsvraag of -behoefte 
De vier wijknetwerken gaven in de eerste cyclus 129 keer (58%) aan dat zich in de afgelopen twee 

weken een situatie heeft voorgedaan waarbij sprake was van een zingevingsvraag of behoefte (tabel 

1.1). In de tweede cyclus werd in de vragenlijst 140 keer (62%) aangegeven dat er sprake was van 

een zingevingsvraag of behoefte (tabel 1.1). In de tweede cyclus is de vragenlijst veel regelmatiger 

toegestuurd dan tijdens de eerste cyclus omdat de ICT-problemen in die periode waren opgelost. Dit 
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zou kunnen verklaren dat de vragenlijst vaker is ingevuld, en ook vaker met 'ja’ is ingevuld, hoewel de 

periode van de tweede cyclus iets korter was dan de periode van de eerste cyclus. 

 
Kwartaal – jaar  

Aantal keer ‘ja’ 
(% van totaal) 

Aantal keer ‘nee’ 
(% van totaal) 

 
Totaal 

1 Okt – dec 2020 27 (82%) 6 (18%) 33 

2 Jan – mrt 2021 28 (62%) 17 (38%) 45 

3 April – juni 2021 58 (54%) 49 (46%) 107 

4 Juli – sept 2021 16 (42%) 22 (58%) 38 

Subtotaal 129 (58%) 94 (42%) 223 

4 Juli – sept 2021 4 (40%) 6 (60%) 10 

5 Okt – dec 2021 51 (67%) 25 (33%) 76 

6 Jan – mrt 2022 48 (56%) 37 (44%) 85 

7 April – juni 2022 37 (60%) 25 (40%) 62 

Subtotaal  140 (60%) 93 (40%) 233 

Totaal  269 (59%) 187 (41%) 456 
Tabel 1.1 Signalering zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen 

 

Opvallend is, dat wanneer een zingevingsvraag of -behoefte is gesignaleerd en wordt afgezet tegen 

het aantal ingevulde vragenlijsten, er gedurende het projectjaar een afname te zien is in het 

percentage signaleringen (grafiek 1.1). Dit gaat van 82% aan de start van het project naar 60 % in de 

periode april tot juni 2022. Dit patroon is ook zichtbaar wanneer er wordt geanalyseerd zonder de 

geestelijk verzorgers. Hier is (nog) geen duidelijke verklaring voor. 

 

 
Grafiek 1.1 Percentage signalering zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen 

 
Geestelijk verzorgers zijn in hun dagelijks werk gericht op het signaleren van zingevingsvragen en -

behoeften. Aangezien geestelijk verzorgers onderdeel uitmaken van de wijknetwerken en ook de 
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enquête invullen, zijn tevens analyses gedaan waarbij geestelijk verzorgers geëxcludeerd zijn. 

Tezamen hebben de vier wijknetwerken, zonder de geestelijk verzorgers, 190 enquêtes ingevuld in 

cyclus 1, in cyclus 2 waren dit 191 enquêtes (tabel 1.2). In totaal is door de alle professionals m.u.v. 

geestelijk verzorgers dus 381 maal de enquête ingevuld. Door de geestelijk verzorgers is de enquête 

in totaal 73 maal ingevuld.  

 
Kwartaal – jaar  

Aantal keer ‘ja’ 
(% van totaal) 

Aantal keer ‘nee’ 
(% van totaal) 

 
Totaal 

Okt – dec 2020 22 (79%) 6 (21%) 28 

Jan – mrt 2021 22 (58%) 16 (42%) 38 

April – juni 2021 43 (47%) 49 (53%) 92 

Juli – sept 2021 10 (31%) 22 (69%) 32 

Subtotaal 97 (51%) 93 (49%) 190 

Juli – sept 2021 2 (25%) 6 (75%) 8 

Okt – dec 2021 38 (60%) 25 (40%) 63 

Jan – mrt 2021 36 (52%) 33 (48%) 69 

April – juni 2021 29 (57%) 22 (43%) 51 

Subtotaal  105 (55%) 80 (45%) 191 

Totaal  202 (53%) 179 (47%) 381 
Tabel 1.2 Signalering van zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen zonder geestelijk verzorger 

 

 
Grafiek 1.2 Percentage signalering zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen - zonder geestelijk verzorger 

 
In de ingevulde vragenlijsten wordt door alle professionals samen (inclusief de geestelijk verzorger) 

tijdens cyclus 1 97 keer (51%), in cyclus 2 105 (57%) en in totaal 202 (53%) keer aangegeven dat zich 

in de afgelopen twee weken een situatie heeft voorgedaan waarbij sprake was van een 

zingevingsvraag of -behoefte. Uit de analyse op wijknetwerkniveau is een duidelijk verschil 

waarneembaar met betrekking tot het signaleren van zingevingsvragen of -behoeften over de tijd 
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gezien. Putten en Elburg signaleren relatief stabiel, Buitenhof loopt terug in de tijd en Westland loopt 

op. In de tabel is geen onderscheid gemaakt op basis van disciplines (tabel 1.3). 

 
Kwartaal – jaar  

Putten Elburg Buitenhof Post Covid 
Westland 

Okt – dec 2020 75% (n=8) 67% (n=6) 92% (n=12) 86% (n=7) 

Jan – mrt 2021 83% (n=6) 88% (n=8) 85% (n=13) 28% (n=18) 

April – juni 2021 92% (n=13) 71% (n=24) 81% (n=26) 18% (n=44) 

Juli – sept 2021 100% (n=1) 50% (n=8) 50% (n=10) 32% (n=19) 

Subtotaal 86% (n=28) 70% (n=46) 79% (n=61) 28% (n=88) 

Juli – sept 2021 100% (n=2) 100% (n=1) 33% (n=3) 0% (n=4) 

Okt – dec 2021 91% (n=11) 86% (n=21) 69% (n=16) 43% (n=28) 

Jan – mrt 2022 69% (n=13) 72% (n=18) 46% (n=26) 50% (n=28) 

April – juni 2022 89% (n=9) 70% (n=10) 48% (n=21) 55% (n=22) 

Subtotaal  83% (n=35) 78% (n=50) 52% (n=66) 46% (n=82) 

Totaal  84% (n=63) 74% (n=96) 65% (n=127) 37% (n=170) 
Tabel 1.3 Signalering van zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen per wijknetwerk  

 

 

Kwartaal – jaar  

Putten Elburg Buitenhof Post Covid 

Westland 

Okt – dec 2020 67% (n=6) 50% (n=4) 92% (n=12) 83% (n=6) 

Jan – mrt 2021 100% (n=4) 83% (n=6) 83% (n=12) 19% (n=16) 

April – juni 2021 88% (n=8) 61% (n=18) 80% (n=25) 12% (n=41) 

Juli – sept 2021 - 33% (n=6) 50% (n=10) 19% (n=16) 

Subtotaal  83% (n=18) 59% (n=34) 78% (n=59) 20% (n=79) 

Juli – sept 2021 100% (n=1) - 33% (n=3) 0% (n=4) 

Okt – dec 2021 86% (n=7) 81% (n=16) 69% (n=16) 33% (n=24) 

Jan – mrt 2021 57% (n=7) 83% (n=12) 46% (n=26) 42% (n=24) 

April – juni 2021 83% (n=6) 100% (n=6) 48% (n=21) 44% (n=18) 

Subtotaal  76% (n=21) 85% (n=34) 52% (n=66) 37% (n=70) 

Geestelijk verz.>>     

Totaal  79% (n=39) 72% (n=68) 64% (n=125) 28% (n=149) 
Tabel 1.4 Signalering van zingevingsvraag of -behoefte in de afgelopen 14 dagen per wijknetwerk zonder geestelijk 

verzorgers 

 

1.3.2 Gesignaleerde zingevingsvragen/behoeften 
Wanneer respondenten in de enquête aangaven een zingevingsvraag of -behoefte gesignaleerd te 

hebben werd vervolgens gevraagd de zingevingsvraag kort te omschrijven. Deze data is per netwerk 

kwalitatief geanalyseerd in Atlas-ti. Geconcludeerd kan worden dat er veel overeenkomende thema’s 

zijn die in elk wijknetwerk aanwezig zijn. Dit zijn thema’s zoals eenzaamheid, levensvragen, de laatste 

levensfase en verlies. Opvallend was dat de omschrijving van de zingevingsvragen of -behoeften, 

door de professionals, vaak meerdere aspecten omvatten. Bijvoorbeeld bij het verliezen van 

gezondheid ontstaat een rouwproces, hierbij ontstaat vaak ook de vraag hoe het leven opnieuw 
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vorm te geven of de zin van het leven te overdenken. Hierdoor hebben de gesignaleerde 

zingevingsvragen- of behoeften vaak meerdere labels toegekend gekregen.  

Per wijknetwerk zijn de thema’s geanalyseerd. De zingevingsvragen- of behoeften komen 

grotendeels overeen met elkaar, maar er zijn wel nuanceverschillen per netwerk aan te wijzen. De 

thema’s zijn in de rapportage per wijknetwerk weergegeven, waarbij het belangrijk is om te 

benoemen dat alleen thema’s zijn meegenomen die expliciet aan de orde zijn geweest of als zodanig 

zijn benoemd door de professionals. Het is goed mogelijk dat er thema’s spelen die niet gesignaleerd 

of niet expliciet genoemd zijn. Daarnaast is het wel belangrijk om bij de genoemde thema’s te 

realiseren dat dit de interpretatie van de professional is, zij hebben de zingevingsvraag omschreven, 

het kan zijn dat de persoon die het betreft dit zelf anders zou hebben verwoord. 

1.3.3 Inzet van acties bij zingevingsvragen of -behoefte 

Na het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte kiest de professional voor een passende 

interventie of actie. Binnen de enquête werd de vraag gesteld welke actie ingezet is na het signaleren 

van een zingevingsvraag of -behoefte. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven, 

daardoor is het mogelijk dat het totaal aantal ingezette acties (195 in de eerste cyclus en 190 in de 

tweede cyclus, dus totaal 385 ingezette acties, waarvan 85 door de GV-er) het totaal aantal 

gesignaleerde zingevingsvragen of -behoeften (129 in cyclus 1 en 140 in cyclus 2) overstijgt. 

Bij het opstellen van de enquête is gebruik gemaakt van het ABC-Model (Pallialine. Richtlijnen 
palliatieve zorg, 2018). Dit is een model omtrent aandacht voor zingeving en spiritualiteit en 
doorverwijzing naar een geestelijk verzorger. Binnen dit model staat ‘A’ voor 'luisterend oor’, ‘B’ 
staat voor ‘begeleiding’ (zelf begeleid) en ‘C’ staat voor ‘verwijzen naar geestelijk verzorger’. Acties 
die het meest frequent werden ingezet bij het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte zijn 
‘luisterend oor’ met 39,2% en ‘zelf begeleid’ met 31,4% (tabel 1.5). Opvallend was dat de ‘niet-gv' 
professionals (tabel 1.6) in hun acties (300) meer zijn gaan doorverwijzen naar andere disciplines. 
Ook opvallend is dat verwijzen naar de geestelijke verzorger door alle andere disciplines gelijk is 
gebleven.  
 
Daarnaast is het opvallend dat het aantal doorverwijzingen naar andere professionals (niet de 
geestelijk verzorger) in de overzichten met of zonder de acties van geestelijk verzorger niet 
verandert. Dat betekent dat geestelijk verzorger deze actie in deze netwerken geen enkel keer 
hebben ingezet. De reden is onbekend, maar het kan mogelijk wel iets zeggen over de mate van 
interprofessioneel samenwerken, met name op het gebied van complementair werken.  
 

 
Ingezette 
acties 
 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Juli-
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli-
sept 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Totaal 
C2  

 
Totaal 

(Nog) geen 
actie 
ondernomen 

1 1 1 1 4 (2,1%) 0 1 2 1 4 
(2,1%) 
 

8 
(2,1%) 

Luisterend oor 20 21 34 9 84 
(43,1%) 

2 24 25 26 67 
(35,3% 

151 
(39,2%) 

Zelf begeleid 8 10 28 8 54 
(27,7%) 

2 23 25 17 67 
(35,3% 

121 
(31,4%) 

Verwezen 
naar andere 
professie 

2 3 7 1 13 
(6,7%) 

0 9 5 6 20 
(10,5%) 

33 
(8,6%) 



13 
 

Verwezen 
naar geestelijk 
verzorger 

6 3 4 4 17 
(8,7%) 

0 9 2 5 16 
(8,4%) 

33 
(8,6%) 

Anders, 
namelijk.. 

7 5 9 2 23* 
(11,8%) 

0 6 7 3 16 
(8,4%) 

39 
(10,1%) 

Tabel 1.5 Ingezette acties bij een zingevingsvraag- of behoefte gezamenlijke netwerken 
 

Wanneer de acties uitgevoerd door geestelijk verzorgers uit de analyse wordt gehaald, is ook hier 

met name te zien dat de acties op het gebied van ‘luisterend oor’ en ‘zelf begeleid’ liggen. Wel is in 

tabel 1.6 af te lezen dat het percentage ‘zelf begeleid’ aanzienlijk verlaagd van 27,7 naar 17,8%, door 

exclusie van de acties van geestelijk verzorger in de eerste cyclus en van 35,3 naar 16,8% in de 

tweede cyclus.  

 
 
Ingezette 
acties 
 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Juli-
sept 

 
Totaal 
C1 
 

 
Jul-
sept 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen 
actie 
ondernomen 

1 1 1 1 4  
(2,6%) 

0 1 2 1 4 (2,8%) 
 

8 (2,7%) 

Luisterend 
oor 

19 
 

19 32 7 77 
(49%) 

2 21 25 16 64 
(44,8%) 

141 
(47%) 

Zelf begeleid 4 
 

6 15 3 28 
(17,8%) 

0 12 13 9 24 
(16,8%) 

52 
(17,3) 

Verwezen 
naar andere 
professie 

2 3 7 1 13  
(8,3%) 

0 9 5 6 20 
(14%) 

33 
(11%) 

Verwezen 
naar 
geestelijk 
verzorger 

5 2 3 4 14 
(8,9%) 

0 9 2 5 16 
(11%) 

30 
(10%) 

Anders, 
namelijk.. 

6 
 

5 8 2 21* 
(13,4%) 

0 5 7 3 15 
(10,5%) 

36 
(12%) 

Tabel 1.6 Ingezette acties bij een zingevingsvraag- of behoefte gezamenlijke netwerker zonder geestelijk verzorgers 

 

Er zijn opvallende verschillen van het inzetten van acties per discipline. Hoewel in sommige 

netwerken maar 1 of 2 professionals van een bepaalde discipline participeren geeft het beeld over de 

netwerken toch aanknopingspunten om ook per discipline door te ontwikkelen in de zorg voor 

zingeving. 

In grafiek 1.3 is te zien dat vooral de wijkverpleegkundigen bij uitstek een luisterend oor bieden. De 

geestelijk verzorger kiest opvallend genoeg deze actie niet, wellicht omdat deze in het ‘zelf 

begeleiden’ is verondersteld.  
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Grafiek 1.3 Ingezette actie ’luisterend oor’ door disciplines: wie wel (1) en wie niet (0) ingezet 

 

In grafiek 1.4 is te zien dat vooral de geestelijk verzorger en de POH zelf begeleiding op zich nemen, 

dit doen opvallend genoeg de welzijnsmedewerkers zelden. 

Grafiek 1.4 Ingezette actie ’zelf begeleiding’ door disciplines: wie wel (1) en wie niet (0) ingezet 
 

In grafiek 1.5 wordt zichtbaar dat professionals wel regelmatig doorverwijzen naar de geestelijk 

verzorger, maar het niet altijd nodig vinden. Het is mogelijk dat professionals niet doorverwijzen als 
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ze zelf vinden dat door henzelf ingezette acties afdoende zorg voor zingeving zijn voor betreffende 

burger.  

Grafiek 1.5 Ingezette actie ’doorverwijzing geestelijk verzorger’ door disciplines: wie wel (1) en wie niet (0) 

ingezet. 

 

In grafiek 1.6 valt op dat alle andere disciplines ook regelmatig naar andere professionals 

doorverwijzen, met name de fysiotherapeut en de wijkverpleegkundige. Opvallend is ook dat de 

geestelijk verzorger dit niet doet. In vergelijking met grafiek 1.5 lijkt doorverwijzen daarmee nog wel 

wat eenrichtingsverkeer, ondanks dat uit de kwalitatieve data blijkt (zie uitwerking per netwerk) dat 

juist in de gesprekken met de geestelijk verzorger nieuwe informatie komt waar andere professionals 

weer verder in kunnen ondersteunen. De andere disciplines hebben ook in alle stappen van het 

actieonderzoek (zie eerdere rapportages) gepleit voor terugkoppeling van de geestelijk verzorger om 

dit proces te kunnen monitoren. 



16 
 

Grafiek 1.6 Ingezette actie ’doorverwijzing andere professional’ door disciplines: wie wel (1) en wie niet (0) 

ingezet 

1.4  
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1.5 1.4 Resultaten focusgroep projectleiders 
Zoals in paragraaf 1.3 aangegeven is met de projectgroep een focusgroep gehouden bij de afronding 

van de tweede evaluatiefase. Juist de projectleiders zijn van groot belang om een ‘community up’ 

benadering vorm te geven. De context van het netwerk is van grote invloed en zou dus ook actief 

betrokken moeten worden om de kansrijkheid van oplossingen te vergroten (Eelderink, 2020). In 

deze paragraaf wordt op een manier die passend is bij participatief actieonderzoek de resultaten 

meer verhalend weergegeven.  

1.4.1 Proces Actie onderzoek 
In deze subparagraaf worden de ervaringen en “lessons learned” van de projectleiders m.b.t. het 

actie onderzoek beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bevorderende en belemmerende 

factoren, uitdagingen en aanbevelingen. De bevorderende en belemmerende factoren, ervaren door 

de projectleiders, verschillen onder andere doordat het startpunt van de verschillende netwerken 

anders is. 

1.4.1.1 Terugblik op het proces van actieonderzoek 
Het actieonderzoek is als zinvol, intensief, maar ook als een praktisch onderzoek ervaren. Een 

onderzoek welke gericht was op de praktijk en de daarbij behorende omstandigheden. 

“ ik vond het in ieder geval, vind het nog steeds een heel leuk en zinvol en nuttig traject” 

Gedurende het onderzoeksproces is door projectleiders wel discrepantie ervaren tussen het op 

actiegerichte onderzoek en de thematiek die om bezinning vroeg.  

“En ik had zelf soms het idee van: je moet door, door, door, terwijl ik zelf af en toe even de behoefte 

had om even pas op de plaats te maken en terug te kijken.” 

In het verlengde hiervan werd aangegeven dat het actieonderzoek gericht was op interprofessioneel 

samenwerken op het gebied van zorg voor zingeving. Gedurende het proces bleek dat netwerkleden 

onbekend waren met de rol van geestelijke verzorger en zorg voor zingeving. Hierdoor lag de focus 

soms meer op het bekend raken met de thematiek en de rol van geestelijk verzorger en minder op 

het interprofessioneel samenwerken.  

Een groot leerpunt hierbij is ook geweest dat professionals veelal onbewust bekwaam bleken.  

'Oh ja, dat doe ik de hele dag, dat doe ik de hele tijd aan zingeving, zonder dat ik er eigenlijk erg in 

heb. En ik heb zo veel gesprekken met cliënten of patiënten waar het eigenlijk over, wat ik nu dan 

besef, een stukje zingeving gaat. Ik denk dat dat wel een groot leerpunt was 

Doordat de focus soms meer bij de thematiek lag en minder op interprofessioneel samenwerken was  

duidelijke communicatie en sturing op het doel van het onderzoek door de projectleiders van belang. 

“Maar ja, het waren natuurlijk ook... wel twee processen die ook echt naast elkaar gingen. Want de 

geestelijk verzorger was ook niet bekend. Dus aan de ene kant moet je vertellen van: wat is 

geestelijke verzorging en wat vinden we belangrijk? En aan de andere kant moet je interprofessioneel 

gaan samenwerken…” 

Hierbij werd tevens opgemerkt dat geestelijke verzorging thuis en Centra voor Levensvragen nieuwe 

ontwikkelingen zijn, die nog geen gemeengoed zijn. Binnen de netwerken ontstond soms het gevoel 

dat de nadruk op het promoten van de geestelijk verzorger lag. De projectleiders signaleerden dat de 
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rol, zichtbaarheid en houding van de geestelijke verzorger van invloed is op de samenwerking binnen 

het netwerk. Hierbij werd opgemerkt dat de geestelijk verzorgers zelf, in samenwerking met 

eerstelijns professionals, ook nog een ontwikkeling moeten doormaken om geestelijk verzorging in 

de thuissituatie meer op de kaart te zetten. 

“Maar waar we nu mee bezig zijn is het ontgonnen van een totaal nieuw werkveld. Ja, dat vraagt 

gewoon veel meer inzet en betrokkenheid. Zo ver zijn we nog niet”. 

Er werd opgemerkt dat wanneer het onderzoek over een aantal jaar was uitgevoerd dat dit mogelijk 

andere resultaten had gegeven op het gebied van interprofessioneel samenwerken, omdat er dan 

meer bekendheid zou zijn m.b.t. de regelingen zorg voor zingeving. Dit is echter een aanname. De 

ervaring is wel dat er mogelijk meer resultaat geboekt had kunnen worden, maar dat er 

beinvloedende factoren waren die processen vertraagd hebben. 

“.. als je gaat trekken komt er wel meer uit, maar er was ook door corona ook niet altijd heel veel te 

trekken, omdat zorgverleners gewoon vol zaten”. 

De bereidheidwilligheid van de netwerkleden was bevorderend voor het proces van actieonderzoek. 

Live bijeenkomsten waar netwerkleden elkaar konden ontmoeten werden als noodzakelijk 

aangemerkt om resultaten te boeken.  

…toen we eindelijk fysiek bij elkaar konden komen en er echt leuke bijeenkomsten waren, dat het 

daardoor juist meer ging leven, en dat er daardoor wel energie kwam…  

Opbouw van een netwerk en het eigen maken van de thematiek vraagt tijd en energie, het is soms 

als een stroperig proces ervaren wat belemmerend heeft gewerkt. Daarnaast heeft de Covid 

pandemie het onderzoek belemmerd. Bijeenkomsten waren online, netwerkleden konden elkaar niet 

ontmoeten en er was sprake van overbelasting van zorgprofessionals. De bereidheid was er zeker 

echter de ruimte om stappen te ondernemen minder. 

“Dit laatste half jaar vind ik het heel stroperig, omdat ik bij mezelf een moeheid heb, ervaar, en dat 

ook tegenkom bij anderen, die zoiets hebben van: we willen echt wel, maar nu ff niet”. 

1.4.2 Rol projectleiders 
De rol van de projectleiders is gedurende actieonderzoek van groot belang gebleken. Zij waren 

kartrekkers en aanjagers binnen de verschillende netwerken. Het kennen van de regio en het hebben 

van relaties met eerstelijnsprofessionals is van belang gebleken gedurende het actieonderzoek. 

‘..en dat er toch veel bereidwilligheid was en soms was dat omdat je al een relatie met mensen had, 

denk ik dat in mijn geval zeker meegespeeld heeft. Dat ze het ook wel een beetje voor jou doen dan”. 

Projectleiders hebben ervaren dat het werken met een bestaand samenwerkingsverband/netwerk en 

bekend zijn in de regio voordelen heeft ten op zichte van het opstarten van een nieuw netwerk. Een 

bestaand netwerk kent elkaar al en heeft over het algemeen al overlegmomenten. Het samenstellen 
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van een nieuw of een net opgestart netwerk, bleek in de twee situaties waar dat het geval was, veel 

tijd en energie van de projectleider te vragen.  

“..opnieuw daar moest starten, en eigenlijk nog geen netwerk had …. Ehm, en dat kost gewoon tijd en 

energie om om mensen te leren kennen, om bij de gemeente langs te gaan..” 

Het hebben van een professioneel netwerk, als projectleider, heeft voordelen maar ook nadelen. Je 

wilt bestaande relaties niet onder druk zetten. Er werd opgemerkt dat het vaak dezelfde 

professionals zijn die benaderd worden voor deelname aan projecten vanwege hun gedrevenheid. 

Tevens werd opgemerkt dat het soms ook zoeken was gedurende het onderzoek. Welke tijd en 

inspanning vraag je van de netwerkleden, wetende dat het voor hen een intensieve periode is. Het 

enthousiasmeren en het praktisch maken van het onderzoek om netwerkleden mee te krijgen vroeg 

overtuigingskracht van de projectleiders. Een bijkomend voordeel van het actieonderzoek is dat 

binnen netwerken professionals elkaar (beter) hebben leren kennen en elkaar wellicht nu ook weten 

te vinden op andere thema’s. 

Met betrekking tot de rol van projectleider werden er een aantal aanbevelingen genoemd. In de 

eerste plaatst werd het belang om als projectleider de regio te kennen en relaties te hebben met de 

professionals benadrukt. Dit is bevorderend voor het proces.  

“..een hele wildvreemde projectleider ergens neerzet die nog geen relatie heeft met enige 

zorgverlener, denk ik dat je een hele moeilijke kluif hebt..”  

Daarnaast werd door de projectleiders aangegeven dat twee projectleiders, een geestelijk verzorger 

(inhoudsdeskundige op het thema) en een procesbegeleider die de randzaken regelt, mensen 

verbindt en een netwerk heeft, bevorderend werkt. Dit werd aangemerkt als een voorwaarde, die 

mogelijk wel noodzakelijk is. 

“..is het handig om enerzijds een soort procesbegeleider te hebben, … en anderzijds meer... Daarnaast 

een inhoudsdeskundige.. 

 

1.4.3 Interprofessioneel samenwerken 
Een van de doelen van het actieonderzoek was interprofessioneel samenwerken op het gebied van 

zorg voor zingeving. Gedurende het actieonderzoek zijn, tijdens de verschillende focusgroepen, de 

aspecten van interprofessioneel samenwerken gebaseerd op Dongen et al. (2018) en Dees & Opheij 

(2019) (figuur1), gebruikt om ontwikkelingen te monitoren. 

Zoals eerder vermeld gaven de projectleiders aan dat gedurende het actieonderzoek door 

onbekendheid met zorg voor zingeving en de rol van geestelijke verzorger de focus minder op 

interprofessioneel samenwerken lag. Dit betekent niet dat er geen aandacht was voor 

interprofessioneel samenwerken en er geen ontwikkeling is ontstaan op dit gebied. In de eerste 

plaats hebben netwerkleden kennis opgedaan over zorg voor zingeving en zijn zij zich meer bewust 

geworden van hun eigen rol daarin. Daarnaast hebben zij elkaar leren kennen als professionals, wat 

gerelateerd is aan het aspect “relatie’ van interprofessioneel werken (Figuur 1). Een andere 

ontwikkeling, gerelateerd aan het aspect “relatie” is dat in bepaalde netwerken er (opnieuw) 

samenwerking is ontstaan met andere domeinen, bijvoorbeeld het sociaal domein/ welzijn. 
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“In onze regio is het denk ik vooral de verbinding met de welzijn, met de sociale domein, en dat die 

daardoor ook meer verbinding weer hadden met de wijkverpleging en... Alsof ze elkaar weer een 

beetje leerden kennen en uit beeld waren geweest” 

 Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van samenwerking. In één van de regio’s 

werd de werkwijze aangepast m.b.t. “terugkoppeling”, zodat de verwijzende of adviserende 

professional weet dat de geestelijk verzorger contact heeft met de burger en op de hoogte wordt 

gebracht als het traject is afgerond.  

Ook is de geestelijk verzorger als professional toegevoegd aan een online platform voor eerstelijns 

professionals. In een andere regio zijn de contactgegevens van geestelijk verzorgers toegevoegd aan 

het aanmeldformulier zodat professionals geestelijk verzorgers kunnen consulteren. Dit lijkt een 

kleine verbetering, maar hangt samen met de aspecten Proces, Organisatie, Relatie en Belangen van 

interprofessioneel samenwerken (figuur 1). 

Er zijn door de projectleiders ook enkele aandachtpunten genoemd met betrekking tot het 

actieonderzoek. Een aandachtspunt is de inbedding en continuïteit. Bij wisseling van één van de 

leden van het netwerk, bleek de vervangende collega niet of nauwelijks op de hoogte te zijn. Hieruit 

bleek dat de informatie niet altijd goed land bij collega’s binnen dezelfde organisatie. Daarnaast is 

samenwerking in een netwerk een aandachtspunt. Samenwerking vraagt actieve betrokkenheid. 

Actieve betrokkenheid was niet voor alle netwerkleden mogelijk vanwege overbelasting in de zorg of 

omdat het voor het persoonlijk, professioneel handelen geen meerwaarde had om intensief samen 

te werken. Verstoorde relaties en botsende belangen kunnen een bedreiging vormen voor borging 

van het project. Een andere bedreiging kan zijn dat het niet duidelijk is wat verschillen zijn tussen 

disciplines en op welke manier ze elkaar kunnen aanvullen. Hierbij wordt specifiek POH GGZ en de 

geestelijk verzorger genoemd. Deze functies overlappen elkaar en hierdoor kan er een gevoel van 

concurrentie ontstaan., dit hangt samen met het aspect Belangen van interprofessioneel 

samenwerken (figuur 1). 

“De persoonlijke belangen, de organisatiebelangen, en dat die vaak niet op tafel komen, dat dat die 

samenwerking enorm dwars kan zitten. Ja, dus dat blijft denk ik altijd een bedreiging, ten alle tijden in 

elke samenwerking. Zeker als die belangen gaan schuiven, dan..” 
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1.4.4 Blik op de toekomst 
Aan het begin van het actieonderzoek, in de oriëntatiefase, zijn er kansen benoemd. Een van de 

genoemde kansen was het genereren van publiciteit. In één van de regio’s is gebruik gemaakt van 

mogelijkheden om de thematiek en de regeling onder de aandacht te brengen van professionals en 

burgers. Terugkijkend worden de genoemde kansen nu meer als logische acties gezien die aansluiten 

bij het uitrollen van de regeling geestelijk verzorging in de thuissituatie. Er zijn wel acties uitgezet 

gerelateerd aan ”kansen”, maar niet binnen het netwerk. Er zijn ook kansen blijven liggen door 

Covid, personeelsproblematiek of overbelasting in de zorg. Niet alle professionals hebben een 

actieve bijdrage kunnen leveren in het actieonderzoek als gevolg van de coronapandemie en de 

overbelasting in de zorg. 

Het vraagt nog tijd van professionals om meer eigen te worden met de thematiek en zelf aspecten 

binnen de zorg voor zingeving op te nemen in het dagelijks handelen. Geestelijk verzorgers blijven 

noodzakelijk voor complexe situaties, trainingen en intervisie. Het ABC-model (Pallialine. Richtlijnen 

palliatieve zorg, 2018) kan hierbij helpend zijn.  

Opvallend is dat de projectleiders het idee hebben dat het aantal verwijzingen, naar de geestelijk 

verzorger, niet is toegenomen. Of professionals zelf zorg voor zingeving op zich nemen of dat 

zingevingsvragen niet worden opgemerkt is onduidelijk.  

Door de projectleiders worden kansen en uitdagingen gezien voor de toekomst, om 

interprofessioneel samenwerken, op het gebied van zorg voor zingeving, verder vorm te geven. Een 

kans is netwerken uitbreiden met meerdere disciplines en inzetten op het opbouwen van relaties. 

Kartrekkers zijn hierin onmisbaar. Tevens wordt het als kans gezien dat netwerkleden binnen de 

eigen organisatie, het eigen team, collega’s informeren en enthousiasmeren. Dat kartrekkers met 

hun enthousiasme als het ware een olievlek creëren. Er wordt ook een rol gezien voor de geestelijk 

verzorgers. Als promotor voor zorg voor zingeving. Zij moeten als het ware de boer op, dit vraagt 

mogelijk om scholing, omdat geestelijk verzorgers niet (altijd) van nature mensen zijn die acquisitie 

voeren en samenwerking met andere disciplines aangaan.  

“...dat ze wat afwachtend zijn in het toegespeeld krijgen van cliënten en dat ze afwachten tot... Ja, 

terwijl je ook zelf daarin iets te doen hebt. Je moet netwerken, je moet... Of je moet in ieder geval 

gaan promoten dat je samenwerking wil, nou ja... 

Een belemmering hierin kan zijn dat geestelijk verzorgers veelal verbonden zijn aan een instelling en 

geestelijke verzorging in de thuissituatie ernaast doen. Hier lijkt wel verandering in te komen, maar 

het opbouwen van een netwerk vraagt een lange adem. 

“ik denk dat dat ook iets van lange adem is en dat je een netwerk niet zomaar opbouwt, hè, dat als je 

een keer langs bent geweest, dat je dan verwacht dat het naar je toe komt. Ja, zo werkt het niet 

Het wordt ook als een kans gezien om de doorgemaakte ontwikkeling te borgen en om te voorkomen 

dat inspanningen voor niets zijn geweest. Ervaringen kunnen gedeeld worden en tools die ontwikkeld 

zijn kunnen ingezet worden bij scholingen.  

“Dus de tools die wij ontwikkeld hebben, die kan ik wel inzetten bij scholingen die we nu gaan geven” 

Het is waardevol om materialen die ontwikkeld zijn, te blijven gebruiken en breder te introduceren in 

andere netwerken. Op deze manier kunnen professionals ervaringen en geleerde lessen met elkaar 

delen. 
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1.5 Patiëntjourney 
Onderdeel van het actieonderzoek was het in kaart brengen van een patiëntjourney. Gedurende het 

actieonderzoek is gebleken dat het onmogelijk was om het aantal gewenste interviews met burgers 

te realiseren. Uiteindelijk hebben er drie interviews plaatsgevonden. De interviews zijn 

getranscribeerd en geanalyseerd. De opgehaalde data is door de omvang niet generaliseerbaar en 

ook te veel herleidbaar naar een individu, maar levert wel mooie inzichten op over de 

beschikbaarheid, toegankelijkheid en het nut van geestelijke verzorging thuis die zijn weergegeven in 

onderstaande visual. 
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Hoofdstuk 2 Resultaten Post-Covid netwerk Westland 
 
 
In hoofdstuk 2.1 t/m 2.4 worden de resultaten van de enquête besproken voor het netwerk 

Westland. In hoofdstuk 2.5 worden de resultaten van de evaluatie focusgroep met betrekking tot de 

actiefase uitgewerkt. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan de wijknetwerken en in hoofdstuk 2.6 

worden de reacties van het wijknetwerk beschreven. 

 

2.1 Procesverloop 
In het Post-Covid netwerk Westland zijn gedurende de looptijd van het onderzoek diverse 

activiteiten ingezet en georganiseerd om het interprofessioneel samenwerken op het gebied van 

zingeving te ontwikkelen. Gedurende het actieonderzoek is door de regionale projectleider een 

logboek bijgehouden van deze activiteiten. Het totaal van activiteiten kunnen helpen bij het 

interpreteren van de verzamelde onderzoeksdata gedurende het doorlopen proces en zijn 

schematisch weergegeven voor ieder netwerk, een legenda waarin alle symbolen worden toegelicht 

is te vinden in bijlage 5. 

Figuur 2.1 Cyclus 1 Westland 

Figuur 2.2 Cyclus 2 Westland 
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2.2 Respons enquête  
Door leden van het Post-covid netwerk Westland is de vragenlijst 170 keer ingevuld. Het netwerk 

Westland bestaat uit 10 deelnemers. In dit netwerk is in totaal dertigmaal een uitnodiging verstuurd. 

Voor het netwerk Westland geldt een respons van 67,7% in de eerste cyclus en 48% in de tweede 

cyclus. Dit is gebaseerd op het aantal volledig ingevulde enquêtes afgezet tegen het aantal 

uitnodigingen om de enquête in te vullen.  

 

2.3 Signaleren van zingevingsvraag of -behoefte 
In Westland wordt in 37% van de gevallen in de ingevulde vragenlijsten aangegeven dat een 

zingevingsvraag of – behoefte is gesignaleerd als de geestelijk verzorger meegenomen wordt (tabel 

1.3). Opvallend is dat binnen het wijknetwerk Westland vaak de vragenlijst wordt ingevuld en 

tegelijkertijd in verhouding het minst vaak zingevingsvragen en -behoeften worden gesignaleerd in 

vergelijking met de andere netwerken. Er is echter wel een positief verschil tussen de gesignaleerde 

situaties in cyclus 2 (46%) ten opzichte van cyclus 1 (28%). 

Het is niet duidelijk waarom het percentage signaleringen van zingevingsvragen en -behoeften in 

wijknetwerk Westland zo veel lager ligt in vergelijking met de andere wijknetwerken. In de 

focusgroep ten behoeve van de terugkoppeling evaluatiefase I en opstart actiefase 2, zijn deze 

resultaten gepresenteerd door de onderzoekers waarna tijdens de focusgroep met elkaar is 

nagedacht over wat de resultaten betekenen en welke acties ondernomen konden worden. Mogelijk 

heeft de terugkoppeling hier een effect op gehad.  

 

2.4 Gesignaleerde zingevingsvragen 
In figuur 2.1 en 2.2 worden thema’s weergegeven die door de professionals van het wijknetwerk 

Westland zijn gesignaleerd tijdens beide cycli. Verlies, maar ook zin van het leven en 

identiteitsproblemen zijn thema’s die het meest frequent gesignaleerd zijn gedurende het gehele 

actieonderzoek. De grootte van de figuren maakt ook zichtbaar welke thema’s het meest frequent 

gesignaleerd zijn per cyclus. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er wellicht meer thema’s spelen 

bij burgers in het Westland, maar dat deze niet aan de orde waren bij het invullen van de enquête. In 

kwalitatieve data is het vooral van belang om te analyseren welke thema’s voorkomen, maar om 

toch iets van omvang te kunnen duiden is ook geanalyseerd welke thema’s vaker en minder vaak 

naar voren komen. Dit is visueel gemaakt door de themabubbels groter of kleiner te maken. In bijlage 

3 is een overzicht toegevoegd waarin per thema wordt aangegeven met welke frequentie een thema 

is gesignaleerd.  
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Figuur 2.1 Zingevingsthema’s Westland met geestelijk verzorgers Cyclus 1 

 

 

Figuur 2.2 Zingevingsthema’s Westland met geestelijk verzorgers Cyclus 2 

 

2.5 Inzet van acties bij zingevingsvragen of -behoefte  
Na het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte kiest de professional voor een passende 

interventie of actie. Binnen de enquête werd de vraag gesteld welke actie is ingezet na het signaleren 

van een zingevingsvraag of -behoefte. 

Als we wat betreft de 96 acties die werden ingezet na signalering, specifiek kijken naar wijknetwerk 

Westland (tabel 2.1) liggen de percentages grofweg in lijn met de percentages van de wijknetwerken 
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samen (tabel 1.5). Ook in Post-Covid netwerk Westland worden de acties ‘luisterend oor’ en ‘zelf 

begeleid’ het meest ingezet.  

Opvallend is dat in dit wijknetwerk in cyclus 2 de professionals iets minder vaak zelf luisteren 

(passief) en iets meer is gaan doorverwijzen (actief), voornamelijk naar de geestelijk verzorger.  

 
 
Ingezette acties 
 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Juli-
sep 

 
Totaal  
C1 

 
Juli-
sept 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen actie  0 0 0 1 1 
(2,7%) 

0 
 

0 2 1 3 
(5,1%) 

4 
(4,2%) 

Luisterend oor 5 3 5 4 17 
(45,9%) 

0 9 6 4 19 
(32,2%) 

36 
(37,5%) 

Zelf begeleid 2 1 3 3 9  
(24,3%) 

0 4 5 6 15 
(25,4%) 

24 
(25%) 

Verwezen naar 
andere professie 

0 0 3 0 3 
(8,1%) 

0 2 4 1 7 
(11,8%) 

10 
(10,4%) 

Verwezen naar 
geestelijk 
verzorger 

1 1 0 1 3 
(8,1%) 

0 5 1 5 11 
(18,6%) 

14 
(14,6%) 

Anders, namelijk.. 0 1 2 1 4 
(10,8%) 

0 0 3 1 4 
(6,8%) 

8 
(8,3%) 

Tabel 2.1 Ingezette acties bij zingevingsvraag of -behoefte door Post-Covid netwerk Westland 

 

Het percentage ingezette actie ‘zelf begeleid’ neemt sterk af als geestelijk verzorgers niet 

meegenomen worden in de analyse (tabel 2.2) van de 72 acties ingezet door alle andere 

professionals. In vergelijking met cyclus 1 is in dit netwerk fors meer doorverwezen naar de geestelijk 

verzorger, ook in vergelijking met het gemiddelde van de gezamenlijke wijknetwerken is dit hoger 

(tabel 1.6), namelijk 10% (totaal) versus 18,1% in Westland.  

 
Ingezette acties 
 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Juli-
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli-
sep 

 
Okt-
dec 

 
Jan-
mrt 

 
Apr-
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen actie  
 

0 0 0 1 1 
(3,7%) 

0 0 2 1 3  
(6,7%) 

4  
(5,6%) 

Luisterend oor 
 

5 3 4 2 14 
(51,9% 

0 6 6 4 16 
(35,6% 

30 
(41,7%) 

Zelf begeleid 
 

1 0 2 1 4 
(14,8%) 

0 1 1 2 4  
(8,9%) 

8 
(11,1%) 

Verwezen naar 
andere professie 

0 0 3 0 3 
(11,1%) 

0 2 4 1 7 
(15,5%) 

10 
(13,9%) 

Verwezen naar 
geestelijk 
verzorger 

1 0 0 1 2 
(7,4%) 

0 5 1 5 11 
(24,4%) 

13 
(18,1%) 

Anders, 
namelijk.. 
 

0 1 1 1 3 
(11,1%) 

0 0 3 1 4  
(8,9%) 

7  
(9,7%) 

Tabel 2.2 Ingezette acties bij zingevingsvraag of -behoefte door Post-Covid netwerk Westland zonder geestelijk verzorger 

 

Binnen de enquête en de vraagstelling over de ondernomen actie(s) was het mogelijk om een 

aanvulling te geven op het gekozen antwoord. In de analyse van de wijknetwerken samen komt naar 

voren dat er een duidelijk verschil is in het verwoorden van ervaringen met betrekking tot situaties 
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waarin zingeving een rol speelde. Dit heeft betrekking op het factor ‘Taal’ uit het model 

Interprofessioneel samenwerken, gebaseerd op van Dongen et.al. (2018) en Dees & Opheij (2019). 

Wanneer wordt gekeken naar de ingezette acties bij de open antwoorden, van de verschillende 

wijknetwerken samen, zijn diverse acties beschreven. Acties die in de eerste cyclus genoemd werden 

zijn, het inzetten van een buddy, een bezoekvrijwilliger of een geestelijk verzorger. Soms wordt dit 

niet daadwerkelijk uitgevoerd. Een aantal keer wordt de inzet van een geestelijk verzorger 

afgewezen. Hierbij lijkt er sprake van terughoudendheid en in een aantal gevallen is er sprake van 

weerstand. Daarnaast wordt lotgenotencontact voorgesteld en worden mogelijkheden besproken 

om met familie te praten. In de tweede cyclus van het onderzoek worden vergelijkbare acties 

vermeld. Meerdere malen wordt het aanbieden van een gesprek met een geestelijk verzorger als 

actie vermeld. Hierbij wordt door de professionals aangegeven dat dit meermaals wordt afgewezen 

door de zorgvrager vanwege “geen behoefte”, weerstand, maar ook omdat er contact is met andere 

professionals (maatschappelijk werk, huisarts) of de eigen kerkelijke gemeente. Andere vermelde 

acties zijn het inzetten van (professionele) vrijwilligers, de POH GGZ en zorg delen met de huisarts. In 

verband met de anonimiteit worden deze resultaten niet geanalyseerd op netwerkniveau aangezien 

deze dan terug te herleiden zijn naar individuele personen. 

 

2.6 Resultaten evaluatieve focusgroep  
In de eerste evaluatieve focusgroep is met wijknetwerk Westland teruggeblikt op de eerste cyclus 

van het project ‘Zinvol Thuis’. Er is met elkaar nagedacht over welke acties zijn ingezet, welke 

factoren hebben meegeholpen in het interprofessioneel samenwerken, welke factoren 

belemmerend waren en welke aanknopingspunten er zijn voor de start van actiefase 2 van dit 

project. Dit proces is herhaald aan het einde van de tweede cyclus. In deze slot-evaluatieve 

focusgroep loopt de kwalitatieve data van wat netwerkleden van de tweede cyclus en van het gehele 

proces evalueren soms wat door elkaar. 

Terugblik cyclus 1 
In de eerste cyclus heeft wijknetwerk Westland is voornamelijk een driedelige koers op te merken in 

de acties. Een eerste, meer overkoepelende actie, welke duidelijk naar voren komt was 

Relatieopbouw & doorverwijzing, er is meer bewustwording gecreëerd doordat meer bekendheid 

met de rol van de geestelijk verzorger werd opgedaan. Daarnaast is een gesprekstool 

geïntroduceerd. Een derde actie betreft het ontwerpen van folders en deze uitreiken aan cliënten/ 

burgers. Voor de tweede cyclus wilde men de nadruk leggen op Scholing en bewustwording 

(ontmoetingen als wijknetwerk met casusbespreking of intervisie en online scholing voor kennis over 

zorg voor zingeving.), Samenwerking & bekendheid rol geestelijk verzorger (door aanwezigheid, 

consulten en spreekuur) en de Borging aandacht voor zingeving (zoals toevoegen intakevragen). 

 

Terugblik cyclus 2 en totale actieonderzoek 

Samenwerking  

De samenwerking met elkaar als verschillende disciplines is als goed ervaren. De lijntjes zijn kort en 

elkaar live zien versterkt de verbinding. Het aantal telefoontjes en doorverwijzingen zijn 

toegenomen. Ook doordat dit netwerk al bestond is de samenwerking makkelijker geworden. Via 

bestaande gemeenschappelijke platformen kan er snel en efficiënt contact met elkaar worden 

gezocht.  
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Bewustwording 

De aandacht voor zingeving is door de betrokkenen in een breder kader geplaats. Ook door het 

werken met de vragenlijsten is er meer uitgevraagd en doorgevraagd en worden de mogelijkheden 

die er zijn voor de inzet van de geestelijk verzorger meer benoemd. 

“...ik denk met dit project, dat het ernaar kijken en het bespreken dat dat wel veel veranderd is en je 

gaat het veel meer uitvragen...met de hand van die lijsten en dergelijke en het mensen bespreken 

van, er zijn mogelijkheden, noem maar op...” 

 

Bevorderende factoren 

De fysieke bijeenkomsten werken bevorderd voor bewustwording en het ervaren van zinvolheid 

omtrent zorg voor zingeving. 

“Ja, ik denk persoonlijk... wat de rest ook zegt, de laatste bijeenkomst, dat je elkaar fysiek ziet en er 

breder naar kijkt, is dat waar je normaal denk dat je naar kijkt...dat heel erg zinvol was.” 

Ook de ontwikkelde folder wordt als een toevoeging ervaren.  

“...ik heb altijd standaard die folder ergens op m’n bureau liggen, dat ik denk van, oh ja dit is het en ik 

geef het wel vaak met mensen mee.” 

 

Belemmerende factoren 

Niet fysiek kunnen samenkomen door corona wordt benoemd als een belemmering. Ook de 

beeldvorming omtrent de naam geestelijk verzorger is nog een lastig punt. De beeldvorming wordt 

positiever als er een aantal gesprekken geweest zijn.  

“Ja...als ik de eerste keer bij iemand in het Westland kom da’s dan niet in dit netwerk... je draagt nog 

het gewicht van de pastor en de dominee en pas bij het tweede of derde gesprek zeggen ze, ja maar 

dat is wel anders nou” 

 

Aanbevelingen voor het vervolg 
Belangrijk is dat er een soort aandachtsvelder wordt aangesteld die de kartrekker is en regelmatig 

weer een bijeenkomst of deskundigheid bevordering organiseert.  

“Het is wel van belang dat er iemand is die een soort kartrekker is, die de boel bij elkaar houdt. Dus 

dat lijkt me ook voor de toekomst wel van belang”  

“Ik denk dat sowieso een aanjager belangrijk is, dat je dus iemand hebt die daarin de leiding neemt, 

die ook duidelijk bijeenkomsten plant of op poten zet, want als je natuurlijk, als je het een beetje in 

het midden laat, dan, dan, dan verwatert dat denk ik heel snel ook, ben ik bang voor”  

Het is belangrijk dat er regelmatig deskundigheid bevorderende momenten worden georganiseerd. 

Ook zou het waardevol zijn als de geestelijk verzorger bij een MDO aansluit en bij casuïstiek 

besprekingen aanwezig is. Terugkomavonden en het opzetten van studiedagen lijkt wenselijk.  

“Ja, dat wilde ik ook aangeven, als je ook regelmatig is een terugkomavond, uur, weet ik wat hebt, 

een soort studiedag, om dit onderwerp en dan inderdaad ook daadwerkelijk heel praktisch, gewoon 

dingen aangeven vanuit het praktijkveld, dat is wenselijk denk ik” 
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Verder worden nog de wens uitgesproken voor goed materiaal, zoals de folder, maar ook 

bijvoorbeeld een stroom diagram-tool. Ook een makkelijker doorverwijzing zou wenselijk zijn, 

laagdrempeligheid en dat de patiënten weten dat de zorg kosteloos is, dit kan door goede 

communicatie. Het is wenselijk dat de geestelijk verzorger een ruimte heeft op het 

gezondheidscentrum en zo laagdrempelig zichtbaar is.  
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Hoofdstuk 3. Resultaten Wijknetwerk Buitenhof 
 
In hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 worden de resultaten van de enquête besproken voor het netwerk 

Buitenhof. In hoofdstuk 3.5 worden de resultaten van de evaluatie focusgroep met betrekking tot de 

actiefase uitgewerkt. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan de wijknetwerken en in hoofdstuk 3.6 

worden de reacties van het wijknetwerk beschreven. 

 

3.1 Procesverloop 
In het Wijknetwerk Buitenhof zijn gedurende de looptijd van het onderzoek diverse activiteiten 

ingezet en georganiseerd om het interprofessioneel samenwerken op het gebied van zingeving te 

ontwikkelen. Gedurende het actieonderzoek is door de regionale projectleider een logboek 

bijgehouden van deze activiteiten. Het totaal van activiteiten kunnen helpen bij het interpreteren 

van de verzamelde onderzoeksdata gedurende het doorlopen proces en zijn schematisch 

weergegeven voor ieder netwerk, een legenda waarin alle symbolen worden toegelicht is te vinden 

in bijlage 5. 

Figuur 3.1 Cyclus 1 Buitenhof 

Figuur 3.2 Cyclus 2 Buitenhof 

 

3.2 Respons enquête  
Door leden van het wijknetwerk Buitenhof is de vragenlijst in cyclus 1 61 keer en in cyclus 2 66 keer, 

dus totaal 127 keer ingevuld. Het wijknetwerk Buitenhof bestaat uit 8 deelnemers. De vragenlijst is 

dertigmaal verzonden. Voor het wijknetwerk Buitenhof geldt een respons van 58% in de eerste cyclus 

en 49% in de tweede cyclus. Dit is gebaseerd op het aantal volledig ingevulde enquêtes afgezet tegen 

het aantal uitnodigingen om de enquête in te vullen.  
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3.3 Signaleren van zingevingsvraag of -behoefte 
In Buitenhof wordt in totaal over het hele actie onderzoek in 65% van de ingevulde vragenlijsten een 

zingevingsvraag gesignaleerd (tabel 1.3). Het percentage blijft vrijwel gelijk wanneer de GV’er niet 

meegenomen wordt (tabel 1.4). Opvallend is dat het percentage gesignaleerde zingevingsvragen 

over de loop van het actie onderzoek afneemt. In de eerste cyclus van het actieonderzoek wordt in 

79% van de ingevulde vragenlijsten een zingevingsvraag gesignaleerd, in de tweede cyclus is dat in 

52% van de gevallen. Dit is opvallend, aangezien de hypothese was dat er sprake zou zijn van een 

toename bij het toenemen van bewustwording op het gebied van zorg voor zingeving. Het 

percentage gesignaleerde zingevingsvragen is lager dan van de wijknetwerken Putten en Elburg, 

maar hoger dan het percentage van het post-covid netwerk Westland.  

 

3.4 Gesignaleerde zingevingsvragen 
In figuur 3.1 en 3.2 worden thema’s weergegeven die door de professionals van het wijknetwerk 

Buitenhof zijn gesignaleerd. Verlies, eenzaamheid, laatste levensfase en zin van het leven thema’s die 

het meest frequent gesignaleerd zijn gedurende het gehele actieonderzoek. De grootte van de 

figuren maakt ook zichtbaar welke thema’s het meest frequent gesignaleerd zijn per cyclus. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat er wellicht meer thema’s spelen bij burgers in de wijk Buitenhof, 

maar dat deze niet aan de orde waren bij het invullen van de enquête. In kwalitatieve data is het 

vooral van belang om te analyseren welke thema’s voorkomen, maar om toch iets van omvang te 

kunnen duiden is ook geanalyseerd welke thema’s vaker en minder vaak naar voren komen. Dit is 

visueel gemaakt door de themabubbels groter of kleiner te maken. In bijlage 3 is een overzicht 

toegevoegd waarin per thema wordt aangegeven met welke frequentie een thema is gesignaleerd.  

Figuur 3.1 Gesignaleerde zingevingsvragen- en behoeften Buitenhof C1 
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Figuur 3.2 Gesignaleerde zingevingsvragen- en behoeften Buitenhof C2 

 

 

3.5 Inzet van acties bij zingevingsvragen of -behoefte 
Na het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte kiest de professional voor een passende 

interventie of actie. Binnen de enquête werd de vraag gesteld welke actie ingezet is na het signaleren 

van een zingevingsvraag of -behoefte.  

Als we specifiek kijken naar wijknetwerk Buitenhof (tabel 3.1) dan is zichtbaar dat van alle 128 acties 

ook in dit wijknetwerk de acties ‘luisterend oor’ en ‘zelf begeleid’ het meest ingezet worden. Het 

meest opvallende is dat de actie ‘zelf begeleid’ vaker wordt ingezet in de tweede cyclus, van 21 % 

naar 28% van de ingezette acties. In vergelijk met het gemiddelde van de gezamenlijke 

wijknetwerken(31,4%) (tabel 1.5), wordt in het wijknetwerk Buitenhof minder “zelf begeleid”.  

 
Buitenhof  
  

 
Okt - 
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
April – 
juni 

 
Juli – 
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli – 
sept 
 

 
Okt - 
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
April – 
juni 

 

Totaal C2 

 

Totaal 

(Nog) geen 
actie ondernomen 

1 1 1 0 3  
(3,9%) 

0 0 0 0 0  

(0%) 

3 (2,3%) 

Luisterend oor  9 9 15 3 36 
(47,4%)  

1 6 9 4 20  

(40%) 

56 
(43,8%) 

Zelf begeleid  3 4 7 2 16  
(21%) 

0 4 5 5 14 

(28%) 

30 
(23,4%) 
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Verwezen naar 
andere professie  

1 2 3 1 7 
(9,2%)  

0 5 1 3 9 

(18%) 

18 

(14,1%) 

Verwezen naar 
geestelijk 
verzorger  

1 0 0 3 4  
(5,3%)  

0 1 1 0 2  

(4%) 

6 

(4,7%) 

Anders, 
namelijk..  

3 2 5 0 10 
(13,2%)  

0 1 3 1 5  

(10%) 

15 
(11,7%) 

Tabel 3.1 Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door Buitenhof  
 

Het maakt geen verschil voor het aantal ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte als de 

geestelijke verzorger geïncludeerd of geëxcludeerd wordt voor deze data (tabel 3.2). De resultaten 

doen vermoeden dat in dit netwerk de geestelijk verzorger(s) geen acties heeft vermeld of de 

vragenlijsten niet heeft ingevuld. 

In vergelijking met de wijknetwerken samen (tabel 1.5), ligt het percentage ‘verwijzen naar geestelijk 

verzorger’ binnen wijknetwerk Buitenhof lager, namelijk 4,7 % versus 8.6%. In de tweede cyclus is het 

percentage ‘verwijzen naar andere professie’ binnen wijknetwerk Buitenhof gestegen van 9,2 % naar 

18%. Dit is ook meer dan het gemiddelde van de netwerken samen (10,5 % (tabel 1.5)) in cyclus 2.  

 

 
Buitenhof 
  

 
Okt - 
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
April – 
juni 

 
Juli – 
sept 

 
Totaal 
C1 

 

 
Juli – 
sept 

 
Okt - 
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
April – 
juni 

 

Totaal 
C2 

 
Totaal 
in % 

(Nog) geen actie 
ondernomen 

1 1 1 0 3 
(3,9%)  

0 0 0 0 0  

(0%) 

3 (2,3%) 

Luisterend oor 9 9 15 3 36 
(47,4%)  

1 6 9 4 20  

(40%) 

56 
(43,8%) 

Zelf begeleid 3 4 7 2 16  
(21%) 

0 4 5 5 14 

(28%) 

30 
(23,4%) 

Verwezen naar 
andere professie 

1 2 3 1 7  
(9,2%) 

0 5 1 3 9 

(18%) 

18 

(14,1%) 

Verwezen naar 
geestelijk verzorger 

1 0 0 3 4 
(5,3%) 

0 1 1 0 2  

(4%) 

6 

(4,7%) 

Anders, namelijk.. 3 2 5 0 10 
(13,2%) 

0 1 3 1 5  

(10%) 

15 
(11,7%) 

Tabel 3.2. Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door Buitenhof zonder geestelijk verzorger  

 
Binnen de enquête en de vraagstelling over de ondernomen actie(s) was het mogelijk om een 

aanvulling te geven op het gekozen antwoord. In de analyse van de wijknetwerken samen komt naar 

voren dat er een duidelijk verschil is in het verwoorden van ervaringen met betrekking tot situaties 

waarin zingeving een rol speelde, door de verschillende professionals. Dit heeft betrekking op de 
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factor ‘Taal’ uit het model Interprofessioneel samenwerken, gebaseerd op van Dongen et.al. (2018) 

en Dees & Opheij (2019). 

Wanneer wordt gekeken naar de ingezette acties bij de open antwoorden, van de verschillende 

wijknetwerken samen, zijn diverse acties beschreven. Acties die in de eerste cyclus genoemd werden 

zijn, het inzetten van een buddy, een bezoekvrijwilliger of een geestelijk verzorger. Soms wordt dit 

niet daadwerkelijk uitgevoerd. Een aantal keer wordt de inzet van een geestelijk verzorger 

afgewezen. Hierbij lijkt er sprake van terughoudendheid en in een aantal gevallen is er sprake van 

weerstand. Daarnaast wordt lotgenotencontact voorgesteld en worden mogelijkheden besproken 

om met familie te praten. In de tweede cyclus van het onderzoek worden vergelijkbare acties 

vermeld. Meerdere malen wordt het aanbieden van een gesprek met een geestelijk verzorger als 

actie vermeld. Hierbij wordt door de professionals aangegeven dat dit meermaals wordt afgewezen 

door de zorgvrager vanwege “geen behoefte”, weerstand, maar ook omdat er contact is met andere 

professionals (maatschappelijk werk, huisarts) of de eigen kerkelijke gemeente. Andere vermelde 

acties zijn het inzetten van (professionele) vrijwilligers, de POH GGZ en zorg delen met de huisarts. In 

verband met de anonimiteit worden deze resultaten niet geanalyseerd op netwerkniveau aangezien 

deze dan terug te herleiden zijn naar individuele personen. 

 

3.6 Resultaten evaluatieve focusgroep  
In de evaluatieve focusgroep is met wijknetwerk Buitenhof teruggeblikt op de eerste cyclus van het 

project ‘Zinvol Thuis’. Er is met elkaar nagedacht over welke acties zijn ingezet, welke factoren 

hebben meegeholpen in het interprofessioneel samenwerken, welke factoren belemmerend waren 

en welke aanknopingspunten er waren voor de start van actiefase 2 van dit project. Dit proces is 

herhaald aan het einde van de tweede cyclus. In deze slot-evaluatieve focusgroep loopt de 

kwalitatieve data van wat netwerkleden van de tweede cyclus en van het gehele proces evalueren 

soms wat door elkaar. 

Terugblik cyclus 1 
In de eerste actiecyclus heeft wijknetwerk Buitenhof verschillende acties ingezet om de 

interprofessionele samenwerking op het gebied van geestelijke verzorging in de thuissituatie te 

verbeteren. Een eerste actie betrof folders met informatie over geestelijke verzorging voor burgers. 

Er zijn folders in normale en eenvoudige taal (niveau B1) ontwikkeld. Daarnaast is er een 

gesprekstool gericht op zingeving ontwikkeld en verspreid onder de netwerkleden. Een derde actie 

was gericht op het werkproces en bestond uit een aanpassing van het aanmeldformulier die door 

professionals gebruikt wordt om burgers/patiënten aan te melden voor geestelijke verzorging thuis. 

Voor de volgende cyclus bepaalde het netwerk een focus op Scholing en bewustwording (eerste 

verkenning zelf doen, casuïstiekbespreking, deskundigheidsbevordering interculturele zingeving en 

bekendheid collega’s verbeteren) en op Samenwerking en werkprocedures (ontmoeten, face-to-face, 

consulteren, tijd reserveren voor gesprekken, inloopspreekuur organiseren). 

 

Terugblik cyclus 2 en totale actieonderzoek 
Belangrijke onderwerpen die naar voren kwamen zijn de interculturele training en de bewustwording 

die de afgelopen twee jaar werd gecreëerd door de vragenlijsten en de netwerkbijeenkomsten.  

De cursus interculturele zingeving is als erg positief ervaren. De deelnemers ervaarden inspiratie om 

door te vragen bij de cliënten. Ook wil het team in de toekomst dit thema meer aan de orde brengen. 
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Er is meer bewustwording gecreëerd omtrent aandacht voor zingeving. In de gesprekken werd 

aangegeven dat de wijkverpleegkundige al veel doet aan zorg voor zingeving.  

“...ik als wijkverpleegkundige doe eigenlijk al heel veel zelf, in je begeleidingsgesprekken en dergelijke. 

Dus ik heb eigenlijk met de vragenlijst, als ik die invulde ook, niet zo veel doorverwijzingen gedaan, 

ook niet naar andere zorgverleners zeg maar”  

“Dus dan probeer ik daar wel over te praten, maar dan, op dat soort momenten dan denk ik ook van 

nou, wat, wat kan ik hier nou inzetten om die zingeving weer...ja verder aan de orde te brengen en 

weer te krijgen dat iemand weer een beetje het licht erin ziet” 

“...dat je je eigenlijk bewuster bent van het feit dat je er enerzijds veel meer mee bezig bent dan je 

dacht en anderzijds dat je misschien de vraag die je eerder niet stelde, dat je die misschien sneller zou 

stellen.” 

“...ik krijg wel een beetje de indruk dat juist door dit proces daardoor ook meer vertrouwen is om dit 

zo te benoemen. Dan ‘schaamten’ tussen aanhalingstekens een beetje overwonnen is en het gewoon 

te kunnen delen.” 

Ook is er meer kennis gekomen over elkaars deskundigheid en de mogelijkheid tot het doorverwijzen 

en elkaar hulp vragen bij handelingsverlegenheid.  

“...als ik daar zelf over in gesprek ga, dan kan ik ‘t, dan doe ik dat, maar als dat echt zwaardere 

onderwerpen zijn, dan kijk ik ook verder van he, wie of wat kan ik dan nog meer inzetten?” 

 

Belemmerende factoren 

De geestelijk verzorger wordt nog altijd in verband gebracht met de kerk, dat blijft een drempel om 

hulp te vragen  

“Dat moet je mensen toch weer gaan uitleggen, dat werpt een barrière op”  

 

Bevorderende factoren 

Het is erg prettig dat de laatste tijd de bijeenkomsten weer live waren. Dit bevordert de verbinding 

met elkaar.  

“Als je elkaar ziet en afspraken maakt en eet en drinkt, werkt dat soepeler”.  

“Want ik merk nu echt, nu eh, we ook met dat andere netwerk, nu we een paar keer fysiek bij elkaar 

zijn gekomen, dat het veel meer leeft, dat er ook veel meer gebeurt en dat er veel meer interactie is, 

ja logisch”. 

De workshop interculturele zingeving was in een locatie die helemaal paste bij het onderwerp, dat 

gaf de bijeenkomsten echt een extra dimensie. Dit is ook een tip voor de toekomst, als er een 

themabijeenkomst wordt georganiseerd kijk dan ook welke locatie passend is bij het onderwerp.  

 

Aanbevelingen voor het vervolg: 
De folder is belangrijk, maar er staat geen telefoonnummer op, dat is gedaan zodat de hulpverlener 

de aanvraag kan doen en niet de cliënt zelf. Hier was onduidelijkheid over. Het kan een toevoeging 

zijn om wel het telefoonnummer toe te voegen.  
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Een aandachtsvelder zingeving aanstellen kan behulpzaam zijn zodat deze persoon de kartrekker kan 

zijn binnen de organisatie om zingeving op de kaart te blijven zetten. “Voorbeeld: aandachtsvelder 

wondzorg” 

Voor de toekomst wil men graag het thema zingeving op de kaart houden, idee is om een app groep 

te maken waarin met regelmaat iets vermeld wordt door een geestelijk verzorger, zodat de zingeving 

op de kaart blijft en verbinding met elkaar niet verloren gaat en men elkaar blijft weten te vinden. 

Het is belangrijk de contacten te blijven waarborgen.  

De wijkbijeenkomst in de Buitenhof gaat weer opgepakt worden.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten Wijknetwerk Elburg 
 
 
In hoofdstuk 4.1 t/m 4.4 worden de resultaten van de enquête besproken voor het wijknetwerk 

Elburg. In hoofdstuk 4.5 worden de resultaten van de evaluatie focusgroep met betrekking tot de 

actiefase uitgewerkt. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan de wijknetwerken en in hoofdstuk 4.6 

worden de reacties van het wijknetwerk benoemd. 

4.1 Procesverloop 
In het Wijknetwerk Elburg zijn gedurende de looptijd van het onderzoek diverse activiteiten ingezet 

en georganiseerd om het interprofessioneel samenwerken op het gebied van zingeving te 

ontwikkelen. Gedurende het actieonderzoek is door de regionale projectleider een logboek 

bijgehouden van deze activiteiten. Het totaal van activiteiten kunnen helpen bij het interpreteren 

van de verzamelde onderzoeksdata gedurende het doorlopen proces en zijn schematisch 

weergegeven voor ieder netwerk, een legenda waarin alle symbolen worden toegelicht is te vinden 

in bijlage 5. 

 
 Figuur 4.1 Cyclus 1 Elburg 

 

 
 Figuur 4.2 Cyclus 2 Elburg 

 

4.2 Respons enquête  
Door leden van het wijknetwerk Elburg is de vragenlijst 46 keer in de eerste cyclus en 50 keer in de 

tweede cyclus, in totaal 96 keer ingevuld. Het wijknetwerk Elburg bestaat uit 6 deelnemers. De 

vragenlijst is in totaal dertigmaal verstuurd. Voor het wijknetwerk Elburg geldt een respons van 59% 

in de eerste cyclus en 49% in de tweede cyclus. Dit is gebaseerd op het aantal volledig ingevulde 

enquêtes afgezet tegen het aantal uitnodigingen om de enquête in te vullen.  
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4.3 Signaleren van zingevingsvraag of -behoefte 
Het absolute aantal signaleringen bij Elburg past bij de omvang van het netwerk, deze is iets groter 

als wijknetwerk Putten en iets kleiner dan wijknetwerk Buitenhof en post-covid netwerk Westland 

(tabel 1.3). In het wijknetwerk Elburg werd in de eerste cyclus in 70% van de gevallen een 

zingevingsvraag of -behoefte gesignaleerd als de GV-er meegenomen wordt. Als deze buiten 

beschouwing wordt gehouden, zakt dit naar 59% (tabel 1.4). In de tweede cyclus draaide dit echter 

om, zonder de geestelijk verzorgers werd het percentage gesignaleerde zingevingsvragen hoger. Van 

78% met geestelijk verzorger naar 85% zonder geestelijk verzorger (tabel 1.3 en 1.4) Het percentage 

gesignaleerde zingevingsvragen is in cyclus 2 en in zijn totaliteit lager dan in het wijknetwerk Putten, 

maar hoger dan in de wijknetwerken Buitenhof en Westland.  

 

4.4 Gesignaleerde zingevingsvragen 
In figuur 4.1 en 4.2 worden thema’s weergegeven die door de professionals van het wijknetwerk 

Elburg zijn gesignaleerd in cyclus 1 en 2 van het actieonderzoek. Verlies, zin van het leven, 

levensvragen en de laatste levensfase zijn thema’s die het meest frequent gesignaleerd zijn 

gedurende het gehele actieonderzoek. De grootte van de figuren maakt ook zichtbaar welke thema’s 

het meest frequent gesignaleerd zijn per cyclus. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er wellicht 

meer thema’s spelen bij burgers in Elburg, maar dat deze niet aan de orde waren bij het invullen van 

de enquête. In bijlage 4 is een overzicht toegevoegd waarin per thema wordt aangegeven met welke 

frequentie een thema is gesignaleerd. 

 

 

Figuur 4.1 Thema’s zingevingsvragen wijknetwerk Elburg C1 
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Figuur 4.2 Thema’s zingevingsvragen wijknetwerk Elburg C2 

4.5 Inzet van acties bij zingevingsvragen of -behoefte 
Na het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte kiest de professional voor een passende 

interventie of actie. Binnen de enquête werd de vraag gesteld welke actie is ingezet na het signaleren 

van een zingevingsvraag of -behoefte.  

Als we specifiek kijken naar wijknetwerk Elburg (tabel 4.1) dan is zichtbaar dat ook in dit wijknetwerk 

in cyclus 2 de acties ‘luisterend oor’ (39,1%) en ‘zelf begeleid’ (41,3%) het meest ingezet worden. Het 

meest opvallende is dat de actie ‘zelf begeleid’ door wijknetwerk Elburg vaker werd ingezet (41,3 %) 

dan het gemiddelde van de wijknetwerken samen (35,3 %) (tabel 1.5).  

 
Elburg 
 

 
Okt -
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
Apr- 
juni 

 
Juli – 
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli – 
sept 
 

 
Okt- 
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
Apr – 
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen 
actie  

0 0 0 0 0  
(0%) 

0 0 0 0 0  
(0%) 

0  
(0%) 

Luisterend 
oor 

1 6 10 2 19 
(42,2%) 

2 5 10 2 18 
(39,1%) 

37 
(40.7%) 

Zelf begeleid 1 3 11 2 17 
(37,8%) 

1 9 7 2 19 
(41.3%) 

36 
(39.6%) 

Verwezen 
naar andere 
professie 

0 0 1 0 1 
(2,2%) 

0 2 0 0 2 
(4,3%) 

3 
(3,3%) 

Verwezen 
naar 
geestelijk 
verzorger 

2 1 1 0 4 
(8,9%) 

0 1 0 0 1  
(2,2%) 

5  
(5,5%) 

Anders, 
namelijk.. 

1 1 1 1 4 
(8,9%) 

0 5 1 0 6 (13%) 10  
(11%) 

Tabel 4.1. Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door Elburg 
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Het percentage ingezette actie ‘zelf begeleid’ nam in de eerste cyclus sterk af, van 37,8% naar 19,4% 

als geestelijk verzorgers niet meegenomen worden in de analyses (tabel 4.2), ook in de tweede cyclus 

is dit nog steeds het geval, van 41,3% naar 27,8%. Bij de actie ‘luisterend oor’ neemt het percentage 

juist toe, van 42,2% resp. 39,1% naar 51,6% resp. 50%.  

In vergelijking met de wijknetwerken samen (tabel 1.6), ligt het percentage ‘verwijzen naar geestelijk 

verzorger’ binnen wijknetwerk Elburg, in de eerste cyclus, iets hoger, namelijk 12,9% versus 8,9%. 

Opvallend genoeg ligt het percentage doorverwijzing in cyclus 2 lager in vergelijking met alle 

wijknetwerken samen, namelijk 2,8% (tabel 4.2) vs. 11 % (tabel 1.6). Het percentage ‘verwijzen naar 

andere professie’ binnen wijknetwerk Elburg lag in de eerste cyclus vergeleken met de netwerken 

samen duidelijk lager, namelijk 3,2% vs. 8,3% (tabel 1.6). In de tweede cyclus is het percentage 

‘verwijzen naar andere professie’ wel wat toegenomen maar nog steeds lager dan het percentage 

van alle netwerken samen.  

 
Elburg 
 

Okt - 
dec 

Jan - 
mrt 

Apr – 
juni 

Juli – 
sept 

Totaal 
C1 

Juli – 
sept 

Okt - 
dec 

Jan - 
mrt 

Apr – 
juni 

Totaal 
C2 

Totaal  

(Nog) geen 
actie  

0 0 0 0 0 (0%) 0 0 0 0 0 
(0%) 

0  
(0%) 

Luisterend 
oor 

1 4 9 2 16 
(51,6% 

0 6 7 5 18 
(50%) 

34  
(50,8% 

Zelf 
begeleid 

0 1 5 0 6 
(19,4% 

0 5 4 1 10 
(27,8%) 

16  
(23,9% 

Verwezen 
naar andere 
professie 

0 0 1 0 1 
(3,2%) 

0 2 0 0 2 
(5,6%) 

3  
(4,5%) 

Verwezen 
naar 
geestelijk 
verzorger 

2 1 1 0 4 
(12,9%) 

0 1 0 0 1  
(2,8%) 

5  
(7,5%) 

Anders, 
namelijk.. 

1 1 1 1 4 
(12,9% 

0 4 1 0 5 
(13,9%) 

9  
(13,4% 

Tabel 4.2. Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door Elburg zonder geestelijk verzorger 

Binnen de enquête en de vraagstelling over de ondernomen actie(s) was het mogelijk om een 

aanvulling te geven op het gekozen antwoord. In de analyse van de wijknetwerken samen komt naar 

voren dat er een duidelijk verschil is in het verwoorden van ervaringen met betrekking tot situaties 

waarin zingeving een rol speelde. Dit heeft betrekking op het factor ‘Taal’ uit het model 

Interprofessioneel samenwerken, gebaseerd op van Dongen et.al. (2018) en Dees & Opheij (2019). 

Wanneer er wordt gekeken naar de ingezette acties bij de open antwoorden, van de verschillende 

wijknetwerken samen, zijn er diverse acties beschreven. Acties die genoemd worden zijn, het 

inzetten van een buddy, een bezoekvrijwilliger of een geestelijk verzorger. Soms wordt dit niet 

daadwerkelijk uitgevoerd. Een aantal keer wordt de inzet van een geestelijk verzorger afgewezen. 

Hierbij lijkt er sprake van terughoudendheid en in een aantal gevallen is er sprake van weerstand. 

Daarnaast wordt lotgenotencontact voorgesteld en worden mogelijkheden besproken om met 

familie te praten. In de tweede cyclus van het onderzoek worden vergelijkbare acties vermeld. 

Meerdere malen wordt het aanbieden van een gesprek met een geestelijk verzorger als actie 

vermeld. Hierbij wordt door de professionals aangegeven dat dit meermaals wordt afgewezen door 

de zorgvrager vanwege “geen behoefte”, weerstand, maar ook omdat er contact is met andere 

professionals (maatschappelijk werk, huisarts) of de eigen kerkelijke gemeente. Andere vermelde 

acties zijn het inzetten van (professionele) vrijwilligers, de POH GGZ en zorg delen met de huisarts. In 
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verband met de anonimiteit worden deze resultaten niet geanalyseerd op netwerkniveau aangezien 

deze dan terug te herleiden zijn naar individuele personen. 

 

4.6 Resultaten evaluatieve focusgroep  
In de evaluatieve focusgroep is met wijknetwerk Elburg teruggeblikt op de eerste cyclus van het 

project ‘Zinvol Thuis’. Er is met elkaar nagedacht over welke acties zijn ingezet, welke factoren 

hebben meegeholpen in het interprofessioneel samenwerken, welke factoren belemmerend waren 

en welke aanknopingspunten er zijn voor de start van actiefase 2 van dit project. Dit proces is 

herhaald aan het einde van de tweede cyclus. In deze slot-evaluatieve focusgroep loopt de 

kwalitatieve data van wat netwerkleden van de tweede cyclus en van het gehele proces evalueren 

soms wat door elkaar. 

Terugblik Cyclus 1 
In het afgelopen jaar heeft wijknetwerk Elburg verschillende acties ingezet om de interprofessionele 

samenwerking op het gebied van geestelijke verzorging in de thuissituatie te verbeteren. Er is een 

tweedeling op te merken in de acties, ten eerste ‘scholing & bewustwording’ waar het boek 

‘Zingeving in zorg en welzijn’ bij heeft ondersteunt, de geestelijk verzorger is aanwezig geweest bij de 

weekstart van de wijkverpleegkundigen en bij een MDO van het Sociaal Trefpunt, er heeft een 

casusbespreking plaatsgevonden in het team van wijkverpleegkundigen en er is een webinar 

georganiseerd. Het andere thema waar wijknetwerk Elburg aan gewerkt heeft is de ‘relatieopbouw & 

doorverwijzing’, de rol en inzet van geestelijk verzorgers is gedeeld in persoonlijke gesprekken met 

POH, huisarts, predikanten en is er veel informatie verspreid in folders, lokale kranten en 

professionele netwerken. 

Voor de tweede cyclus wilde het netwerk vooral alle burgers in het vizier te willen hebben en op het 

gebied van scholing & bewustwording (olievlek effect, scholing bij stichting WIEL, casusbesprekingen, 

tools inzetten), communicatie (flyers, nieuw taalgebruik, sociale media inzetten) en relatieopbouw & 

doorverwijzing (MDO met geestelijk verzorger, inloopspreekuur, introductie bij huisartsenoverleg) 

zijn acties opgenomen in het actieplan.  

 

Terugblik cyclus 2 en totale actieonderzoek 
In het afgelopen jaar heeft wijknetwerk Elburg verschillende acties ingezet om de interprofessionele 

samenwerking op het gebied van geestelijke verzorging in de thuissituatie te verbeteren. Er is 

aanwezigheid bij de weekstart met de wijkverpleegkundigen en de geestelijk verzorger is bij de 

netwerkbijeenkomsten aanwezig. De Soeplunch vanuit het Sociaal Financieel Trefpunt is ook een 

moment van ontmoeting. Ook is er, in de eerste actiefase, een folder ontwikkeld. In de focusgroep 

kwamen er verschillende thema’s naar voren. 

Bevorderende facoren  

Als belangrijkste bevorderende factoren werden bewustwording van het belang van zingeving en de 

voldoening van professionals genoemd. Door deel te nemen aan de focusgroepen wordt er meer 

bewustwording gecreëerd omtrent aandacht voor zingeving. Er wordt nu op een andere manier 

vragen gesteld en er wordt ervaren dat dit ook meer voldoening geeft in het werk.  
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‘’Iets anders wat ik mooi vond wat je vertelde in het gesprek wat we hadden. Is dat je het zelf wel iets 

aan hebt gehad door deel te nemen hier aan de focusgroep. Dat je zei dat je zelf wel andere vragen 

bent gaan stellen aan je cliënten.’’ 

“Dat maakt je ook meer bewust van wat er leeft bij mensen. Dat je het ter sprake gaat brengen. Laatst 

had ik iemand die er erg veel aan had gehad. Dat vind ik dan wel weer mooi, dat het zo helpend is” 

“Ik ben wat meer vanuit een ander perspectief gaan kijken. Ik ben al erg gewend om vanuit de klacht 

te zoeken naar de oplossing. Maar dat je door een andere manier van vragen stellen, soms ook 

gewoon op een heel ander gesprek komt. Wat soms nog veel waardevoller is” 

“Je merkt ook dat het die collega’s zelf voldoening geeft dat ze een goed gesprek hebben gehad. Dat 

is ook wel weer heel mooi” 

Ook de samenwerking met de POH-GGZ werd genoemd als een bevorderende factor. Zo is de 

geestelijk verzorger eenmalig aanwezig geweest bij een intervisiebijeenkomst van de POH. Dat is als 

prima ervaren, maar voor het vervolg, willen ze graag de intervisie gebruiken voor de eigen 

ontwikkeling en liefst in een besloten bijenkomst. Ook was er bij deze POH-groep geen behoefte aan 

verdere scholing omtrent aandacht voor zingeving. Wel waren er een aantal mensen geïnteresseerd 

in het boek Zingeving in zorg en welzijn. Ook is er meer bekendheid gekomen en zichtbaarheid 

omtrent elkaars discipline.  

“Ik denk dat daar zeker stappen in zijn gezet met het elkaar beter leren kennen” 

 

Belemmerende factoren 

Er werden ook meerdere beperkingen genoemd. De fysieke aanwezigheid is erg belangrijk. Door de 

coronatijd is dit veel lastiger geweest. De geestelijk verzorgers benoemen dat er nog veel aan 

bekendheid moet worden gedaan zodat ook de huisartsen sneller aan de mogelijkheid voor hulp van 

de geestelijk verzorger denken. Tijd wordt ook benoemd als een beperking.  

“Ook bij ons, want als je het een beetje druk hebt, dan denk je al gauw laat maar even zitten. Ik kan 

dat er echt niet meer bij hebben.’’  

De naam geestelijk verzorger wordt vaak nog als onbekend beschouwd, er wordt benoemd dat het 

voor veel mensen nog een onduidelijke naam is. Een respondent zegt hierover: 

“Het zit ook in de naam, ik merk vaak met ziekenhuispatiënten dat ik ze veel vaker doorverwees naar 

een POH GGZ dan naar een geestelijk verzorger. Dat is ergens toch iets wat bekender is ofzo.” 

Er is, in de eerste actiefase, een folder ontwikkeld. Deze folder is beschikbaar en kan worden 

uitgedeeld. Maar er zijn aandachtspunten voor het gebruik van de folder. De betrokkenen benoemen 

dat de folder niet werkt  

“Mijn ervaring is dat die folders niet heel erg werken. Wel dat je ze ziet liggen, maar niet veel meer”. 

Er staat een algemeen nummer op de folder en niet het nummer van de geestelijk verzorger. Dit zou 

vertragend kunnen werken.  
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Aanbevelingen voor het vervolg 
Het is belangrijk dat de geestelijk verzorger zichtbaar is, het zou waardevol kunnen zijn dat de 

geestelijk verzorger een plek krijgt binnen de huisartspraktijken, zodat ze laagdrempelig ingezet 

kunnen worden en de huisarts en de POH sneller met de geestelijk verzorger kunnen overleggen. In 

de toekomst zal er nog meer worden deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten. Bij het Sociaal 

Financieel Trefpunt is die mogelijkheid. Daar is ontmoeten mogelijk en het uitwisselen van kennis en 

informatie over elkaars deskundigheid. Dit is belangrijk voor de zichtbaarheid van de geestelijk 

verzorger. Het belang van scholing is ook benoemd. Er zouden toekomstige scholingen kunnen 

komen over zingeving in de thuissituatie. 

Op de flyer zou een stickertje kunnen komen zodat het nummer van de contactpersoon van de regio 

er opstaat en niet het algemene nummer. De netwerkbijenkomsten voor deze pilot van twee jaar 

willen ze er graag inhouden. Het zijn inspirerende ontmoetingen geweest. “Ik heb het net ook al even 

genoemd natuurlijk, ik vind het zelf belangrijk om het voor een paar keer per jaar erin te houden. En 

ook om even te polsen hoe het met jullie is. En ook die Soeplunch, dat dat heel belangrijk is, die 

bekendwording”. Er wordt nog contact gezocht met de lokale huis-aan-huis bladen om daar een 

advertentie of artikel in te plaatsen om zo meer bekendheid te creëren. 
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Hoofdstuk 5. Resultaten Wijknetwerk Putten 
 
 
In hoofdstuk 5.1 t/m 5.4 worden de resultaten van de enquête besproken voor het wijknetwerk 

Putten. In hoofdstuk 5.5 worden de resultaten van de evaluatie focusgroep met betrekking tot de 

actiefase uitgewerkt. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan de wijknetwerken en in hoofdstuk 5.6 

worden de reacties van het wijknetwerk benoemd. 

5.1 Procesverloop 
In het Wijknetwerk Putten zijn gedurende de looptijd van het onderzoek diverse activiteiten ingezet 

en georganiseerd om het interprofessioneel samenwerken op het gebied van zingeving te 

ontwikkelen. Gedurende het actieonderzoek is door de regionale projectleider een logboek 

bijgehouden van deze activiteiten. Het totaal van activiteiten kunnen helpen bij het interpreteren 

van de verzamelde onderzoeksdata gedurende het doorlopen proces en zijn schematisch 

weergegeven, een legenda waarin alle symbolen worden toegelicht is te vinden in bijlage 5. 

Figuur 4.1 Cyclus 1 Putten 

Figuur 4.2 Cyclus 2 Putten 

 



45 
 

5.2 Respons enquête  
Door leden van het wijknetwerk Putten is de vragenlijst in cyclus 1 28 keer, in cyclus 2 35 en in totaal 

dus 63 keer ingevuld. Het wijknetwerk Putten bestaat uit 4 deelnemers. Voor het wijknetwerk Putten 

geldt een respons van 54% in cyclus 1 en 52% in cyclus 2. Dit is gebaseerd op het aantal volledig 

ingevulde enquêtes afgezet tegen het aantal uitnodigingen om de enquête in te vullen.  

 

5.3 Signaleren van zingevingsvraag of -behoefte 
Het absolute aantal vindingen in wijknetwerk Putten is in beide cycli het hoogst van alle netwerken, 

hoewel relatief gezien ongeveer gelijk aan wijknetwerk Elburg (tabel 1.3). In Putten wordt gemiddeld 

84% van de situaties een zingevingsvraag gesignaleerd als de GV-er meegenomen wordt. Als deze 

buiten beschouwing wordt gehouden, zakt dit naar 79% (tabel 1.4).  

Het is (nog) niet duidelijk waarom het percentage signaleringen van zingevingsbehoeften of -vragen 

in wijknetwerk Putten hoger ligt vergeleken andere wijknetwerken. In de focusgroep ten behoeve 

van de terugkoppeling evaluatiefase I en opstart actiefase 2, zijn deze resultaten gepresenteerd door 

de onderzoekers. Ook in de 2e cyclus deze cijfers hoger dan het gemiddelde van de netwerken 

samen. 

5.4 Gesignaleerde zingevingsvragen 
In figuur 5.1 en figuur 5.2 worden thema’s weergegeven die door de professionals van het 

wijknetwerk Putten zijn gesignaleerd. Vooral verlies, de laatste levensfase, maar ook mantelzorger 

zijn, zijn thema’s die het meest frequent gesignaleerd werden, gedurende het gehele actieonderzoek. 

De grootte van de figuren maakt ook zichtbaar welke thema’s het meest frequent gesignaleerd zijn 

per cyclus. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er wellicht meer thema’s spelen bij burgers in 

Putten, maar dat deze niet aan de orde waren bij het invullen van de enquête. In bijlage 4 is een 

overzicht toegevoegd waarin per thema wordt aangegeven met welke frequentie een thema is 

gesignaleerd. 

 

Figuur 5.1 Thema’s zingevingsvragen wijknetwerk Putten Cyclus1 
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Figuur 5.2 Thema’s zingevingsvragen wijknetwerk Putten Cyclus 2 

 

5.5 Inzet van acties bij zingevingsvragen of -behoefte 
Na het signaleren van een zingevingsvraag of -behoefte kiest de professional voor een passende 

interventie of actie. Binnen de enquête werd de vraag gesteld welke actie ingezet is na het signaleren 

van een zingevingsvraag of -behoefte.  

Als we specifiek kijken naar wijknetwerk Putten (tabel 5.1) dan is zichtbaar, in totaal, dat ook in dit 

wijknetwerk de acties ‘luisterend oor’ (30,4 %) en ‘zelf begeleid’ (42%) het meest ingezet worden. In 

de tweede cyclus is vooral de actie ‘zelf begeleid’ opvallend meer ingezet dan in cyclus 1. Het 

opvallende verschil in de eerste cyclus is dat de actie ‘verwijzen naar GV’ (17,6%) veel vaker werd 

ingezet dan gemiddeld in de wijknetwerken samen (8,7%) (Tabel 1.5), dit verschil is verdwenen in de 

tweede cyclus. In de tweede cyclus wordt percentueel gezien minder door verwezen naar een 

geestelijk verzorger in vergelijking met de eerste cyclus, namelijk 17,6% vs. 5,7%. De actie ‘luisterend 

oor’ werd door wijknetwerk Putten minder vaak ingezet (30,4%, tabel 5.1) dan het gemiddelde van 

de wijknetwerken samen (39,2%, tabel 1.5). 

 

 
Putten 
 

 
Okt- 
dec 

 
Jan- 
mrt 

 
Apr- 
juni 

 
Juli– 
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli- 
sept 

 
Okt-
dec 

 
Jan- 
mrt 

 
Apr- 
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen 
actie 

0 0 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 1 
(2,9%) 

1 
(1,4%) 

Luisterend 
oor 

4 3 4 0 11 
(32,4%) 

1 3 3 3 10 
(28,6%) 

21  
(30,4%) 

Zelf 
begeleid 

1 2 6 1 10 
(29,4%) 

1 6 8 4 19 
(54,3%) 

29 
(42%) 

Verwezen 
naar andere 
professie 

1 1 0 0 2 
(5,9%) 

0 0 0 2 2 
(5,7%) 

4  
(5,8%) 

Verwezen 
naar 

2 1 3 0 6  
(17,6%) 

0 2 0 0 2 
(5,7%) 

8  
(11,6%) 
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geestelijk 
verzorger 

Anders, 
namelijk.. 

3 1 1 0 5 
(14,7%) 

0 0 0 1 1  
(2,9%) 

6 
(8,7%) 

Tabel 5.1 Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door wijknetwerk Putten 

 

Het percentage ingezette actie ‘zelf begeleid’ nam in eerste cyclus sterk af (van 29,4% naar 8,7%) als 

geestelijk verzorgers niet meegenomen worden in de analyses (tabel 5.2), in de tweede cyclus nam in 

totaal (inclusief de geestelijk verzorger) dit percentage fors toe (54,3%) en was dit ook vooral door de 

acties van de andere professionals het geval. Wanneer de geestelijk verzorger niet meegenomen 

wordt in de analyse zien we ook in de tweede cyclus een duidelijke afname (54,3% naar 27,3 %) Bij 

de actie ‘luisterend oor’ neemt het percentage toe, van 30,4% naar 46,7%, als de geestelijk verzorger 

buiten beschouwing werd gelaten.  

 

 
Putten 
 

 
Okt -
dec 

 
Jan - 
mrt 

 
Apr – 
juni 

 
Juli – 
sept 

 
Totaal 
C1 

 
Juli- 
sept 

 
Okt-
dec 

 
Jan- 
mrt 

 
Apr- 
juni 

 
Totaal 
C2 

 
Totaal 

(Nog) geen 
actie  

0 0 0 0 0 (0%) 0 1 0 0 1  
(4,5%) 

1  
(2,2%) 

Luisterend 
oor 

4 3 4 0 11 
(47,8) 

1 3 3 3 10  
(45,5%) 

21 
(46,7%) 

Zelf 
begeleid 

0 1 1 0 2  
(8,7%) 

0 2 3 1 6 
(27,3%) 

8 
(17,8%) 

Verwezen 
naar andere 
professie 

1 1 0 0 2 
(8,7%) 

0 2 0 0 2 
(9,1%) 

4 
(8,9%) 

Verwezen 
naar 
geestelijk 
verzorger 

1 1 2 0 4 
(17,4%) 

0 2 0 0 2 
(9,1%) 

6 
(13,3%) 

Anders, 
namelijk.. 

2 1 1 0 4 
(17,4% 

0 0 0 1 1  
(4,5%) 

5 
(11,1%) 

Tabel 5.2. Ingezette acties bij een zingevingsvraag of -behoefte door wijknetwerk Putten zonder geestelijk verzorger 

 
Binnen de enquête en de vraagstelling over de ingezette actie(s) was het mogelijk om een aanvulling 

te geven op het gekozen antwoord. In de analyse van de wijknetwerken samen komt naar voren dat 

er een duidelijk verschil is in het verwoorden van ervaringen met betrekking tot situaties waarin 

zingeving een rol speelde. Dit heeft betrekking op het factor ‘Taal’ uit het model Interprofessioneel 

samenwerken, gebaseerd op van Dongen et.al. (2018) en Dees & Opheij (2019). 

Wanneer er wordt gekeken naar de ingezette acties bij de open antwoorden zijn er diverse acties 

beschreven. Ten eerste wordt een buddy, een bezoekvrijwilliger of een geestelijk verzorger 

aangevraagd. Soms wordt dit niet daadwerkelijk uitgevoerd. Een aantal keer wordt de inzet van een 

geestelijk verzorger afgewezen. Hierbij lijkt er sprake van terughoudendheid en in een aantal 

gevallen is er sprake van weerstand. Daarnaast wordt lotgenotencontact voorgesteld en worden 

mogelijkheden besproken om met familie te praten. In de tweede cyclus van het onderzoek worden 

vergelijkbare acties vermeld. Meerdere malen wordt het aanbieden van een gesprek met een 

geestelijk verzorger als actie vermeld. Hierbij wordt door de professionals aangegeven dat dit 

meermaals wordt afgewezen door de zorgvrager vanwege “geen behoefte”, weerstand, maar ook 
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omdat er contact is met andere professionals (maatschappelijk werk, huisarts) of de eigen kerkelijke 

gemeente. Andere vermelde acties zijn het inzetten van (professionele) vrijwilligers, de POH GGZ en 

zorg delen met de huisarts. In verband met de anonimiteit worden deze resultaten niet geanalyseerd 

op netwerkniveau aangezien deze dan terug te herleiden zijn naar individuele personen. 

 

5.6 Resultaten evaluatieve focusgroep  
In de evaluatieve focusgroep is met wijknetwerk Putten teruggeblikt op de eerste cyclus van het 

project ‘Zinvol Thuis’. Er is met elkaar nagedacht over welke acties zijn ingezet, welke factoren 

hebben meegeholpen in het interprofessioneel samenwerken, welke factoren belemmerend waren 

en welke aanknopingspunten er zijn voor de start van actiefase 2 van dit project. Dit proces is 

herhaald aan het einde van de tweede cyclus. In deze slot-evaluatieve focusgroep loopt de 

kwalitatieve data van wat netwerkleden van de tweede cyclus en van het gehele proces evalueren 

soms wat door elkaar. 

Terugblik cyclus 1 
In het afgelopen jaar heeft wijknetwerk Putten verschillende acties ingezet om de interprofessionele 
samenwerking op het gebied van geestelijke verzorging in de thuissituatie te verbeteren. Er is een 
driedeling op te merken in de ingezette acties. Er is veel aandacht besteed aan de ‘relatie’ en 
daarmee heeft het wijknetwerk bekendheid gegenereerd, voornamelijk door de link met burenhulp 
en Gezond Veluwe, ‘Welzijn op recept’ en Humanitas. Op het gebied van ‘proces’ is er aandacht 
geweest voor de gemeenschappelijke taal die gesproken wordt. Als laatste is er aandacht geweest 
voor ‘kennisontwikkeling’ door middel van scholing. Bij de aanknopingspunten voor actiefase 2 stond 
centraal hoe verder gebouwd kan worden aan interprofessioneel samenwerken op het gebied van 
geestelijke zorg en hoe dit geborgd kan worden. Met name de Samenwerking (casusbesprekingen, 
netwerk uitbouwen en het uitwerken en gebruik van een stroomschema inzet geestelijke zorg) en 
Communicatie en scholing (scholing voor vrijwilligers, burgers, verzorgenden en gemeente, en meer 
specifieke inzet folder) stonden centraal. 

Terugblik cyclus 2 en totale actieonderzoek 
 

Uit de focusgroep kwam vooral naar voren dat het actieonderzoek op een paar cruciale thema’s 

impact heeft gehad. Op het gebied van bewustwording geeft men aan nu alerter op het onderwerp 

te zijn. Hierbij helpt de reminder van de vragenlijst om de juiste vragen te stellen. Het wordt 

zichtbaarder en helderder waar het om gaat.  

“...het beklijft toch ook wel door die vragenlijst hoor, dat je denkt: oh jee. Dat attendeert wel weer. 

Maar ook in het team hebben we een keer een scholing gehad van de GV ook in het team” 

 “Ik merk dat ik zeker wel aandacht geef en als het niet meer gaat roep ik de GV in.” 

Men geeft ook aan dat de geestelijk verzorger zichtbaarder is binnen het wijknetwerk, hier is aan 

gewerkt door het uitdelen van flyers, het geven van scholingen en het schrijven van een stukje in een 

nieuwsbrief, hierin is een casuïstiek beschreven en hoe de geestelijk verzorger daarbij heeft 

geholpen. De geestelijk verzorger is ook betrokken bij MDO ’s en cliëntbesprekingen. Dat een 

geestelijk verzorger onderdeel is van een PATZ-team heeft meerwaarde, de GV is daarbij aanwezig en 

gaat nu ook scholingen verzorgen voor de huisartsen. 

Meerdere respondenten benoemen het effect van scholing, die helpt bewustwording te creëren en 

geeft handvatten om meer om te gaan met zingevingsvragen en sneller het gesprek erover te durven 

aangaan. Wel is het belangrijk dat er tijd genomen wordt voor de scholing en er wordt aangeven dat 
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anderhalf uur te kort is. Ook zal er een herhaling nodig zijn, zodat de nieuwe kennis beter beklijft, de 

nieuw opgedane kennis is nog niet geïnternaliseerd.  

Diverse professionals geven aan er sneller aan denken om de geestelijk verzorger in te schakelen. Er 

wordt opgemerkt dat de lijntjes veel korter zijn, je kent elkaar beter en weet elkaar beter te vinden. 

Het contact met elkaar is goed. Het idee is dat er meer contacten en meer aanvragen komen. 

 

Bevorderende factoren 

Zelf kunnen indiceren in de wijkverpleging wordt benoemd als een bevorderend element voor het 

geven van zorg voor zingeving. Als er behoefte is aan een stukje begeleiding dan bestaat er de 

mogelijkheid de indicatie aan te passen.  

“Die ruimte is er zeker wel.”  

Ook helpt het als je al wat langer een behandelrelatie hebt met je cliënt. Wat ook goed werkt is het 

intakegesprek mensen zijn dan vaak blij dat er hulp is. Na zes weken is de evaluatie ook van belang. 

De evaluatie geeft de mogelijkheid om specifiek in te gaan op het thema zingeving, waarbij gebruik 

gemaakt kan worden van het onderdeel “zingeving” in het zorgdossier. Er wordt wel gebruik gemaakt 

van de richtlijnen. De bestaande sociale platformen kunnen als communicatiemiddel worden gebruik 

en direct verwijzingen regelen, de geestelijk verzorger is nu toegevoegd aan dat systeem. 

 

Belemmerende factoren 

Tijd wordt aangeven als een belangrijk punt van aandacht. Het idee blijft leven dat het veel tijd 

vraagt, terwijl tegelijkertijd wordt aangegeven: 

“...het kan tussen paplepel en washand door bij wijze van spreken, dus het kan tijdens de handeling.” 

De mogelijkheden die er wel zijn worden niet altijd benut. De ruimte is er, de handvatten hebben 

mensen ook, maar toch wordt het moeilijk geborgd. Mensen hebben toch het idee dat het niet bij ze 

past: 

“...ik merk, mensen zijn heel erg teruggetrokken op dat stukje. Hebben het idee dat dat hun... Dat dat 

niet bij ze past ofzo, of dat ze dat niet kunnen” 

Door corona waren er minder bijeenkomst van het PATZ-team. Daardoor is er minder connectie, ook 

zijn de bijeenkomsten nog steeds online, het moet nog verder groeien. Financiën worden ook 

benoemd als belemmeringen. Er is in de gemeente gekort op het budget. 

 

Aandachtspunten: 
De gevonden netwerken en contacten om zorg voor zingeving bekendheid te geven zoals Welzijn op 

recept en Positieve gezondheid zijn belangrijke mogelijkheden om zingeving meer op de kaart te 

zetten.  

Een aandachtspunt is dat de geestelijk verzorger aan op een gebalanceerde wijze aan acquisitie blijft 

doen en zichzelf op de kaart blijft zetten. De naamgeving ‘geestelijk verzorger’ werkt soms ook nog 

vervreemdend.  
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Conclusies  
 

Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de verschillende resultaten uit de twee doorlopen cycli samengevoegd 

vanuit de vier deelnemende netwerken tot conclusies die antwoord geven op de vraag in hoeverre 

het onderzoek heeft bijgedragen aan het doel van dit actieonderzoek, namelijk het zodanig vorm en 

inhoud geven aan geestelijke verzorging voor mensen thuis dat deze voor de patiënt/cliënt zichtbaar, 

bereikbaar en toegankelijk is en dat deze zorg zodanig is ingebed en geborgd in de bestaande 

werkprocessen en de werkwijze van professionals in zorg en welzijn en evt. vrijwilligers, zodat deze 

door patiënten/cliënten als helpend en ondersteunend wordt ervaren. 

De deelvragen die zijn opgesteld om dit doel te behalen, en chronologisch worden behandeld voor 

de hoofdvraag wordt beantwoord zijn als volgt: 

1. Hoe worden eerstelijns professionals in zorg en welzijn er zich (meer) bewust van dat 

aandacht voor geestelijke verzorging onderdeel is van de eigen discipline en wat deze 

aandacht voor geestelijke verzorging vraagt van het professioneel handelen?  

2. Op welke wijze kunnen deze professionals vanuit dit groeiende bewustzijn de aandacht voor 

geestelijke verzorging ontwikkelen in hun dagelijks professioneel handelen, waarbij zij 

gebruik maken van bestaande scholings-, intake- en verwijstools?  

3. Op welke manier kunnen de verschillende disciplines adequaat doorverwijzen naar 

gespecialiseerde hulpverleners zoals maatschappelijk werk, psychologische hulpverlener en 

geestelijk verzorgers als de vraag voor geestelijke zorg de eigen discipline overstijgt?  

4. Welke situaties vragen om een geestelijke verzorger en wordt deze dan ook doelmatig 

worden ingezet, volgens de verschillende disciplines en patiënten/naasten?  

5. Aan welke inhoudelijke en organisatorische en randvoorwaarden moet worden voldaan om 

in ieder geval de multidisciplinaire samenwerking, maar idealiter de interdisciplinaire 

samenwerking ten aanzien van geestelijke verzorging in de praktijk te realiseren zodat 

mensen thuis adequate geestelijke verzorging krijgen? 

 

Professionele Bewustwording 
Uit de resultaten is te concluderen dat bewustwording een sleutelfactor is om überhaupt samen te 

werken op het gebied van zingeving. Deze bewustwording moet op verschillende vlakken 

plaatsvinden om ook interprofessioneel samenwerken mogelijk te maken. 

Allereerst moet de professional voldoende kennis opdoen over zingeving in het algemeen, en zorg 

voor zingeving specifiek. In alle netwerken leidde het organiseren van scholingen en andere vormen 

van deskundigheidsbevordering (zoals boekbesprekingen) tot een ontwikkeling van besef van 

‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’. Ook uit de resultaten van de enquête bleek dat 

professionals in toenemende mate in staat waren zingevingsthema’s te herkennen, en bleek ook de 

diversiteit van zingevingsthema’s die door professionals worden herkend. Na het doorlopen van 

cyclus 1, gaven deelnemers in de evaluatieve focusgroep aan meer een beeld te hebben van hetgeen 

onder zorg voor zingeving past. Opvallend is wel dat in cyclus 2 in één netwerk opvallend minder 

zingevingsvragen werden signaleert. Hier is geen duidelijke verklaring voor, maar is wel vreemd 

aangezien de verwachting zou zijn dat door groeiende bewustwording er juist een toename in de 

aantal signaleringen te zien zou zijn.  
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Wat bij deze scholing of deskundigheidsbevordering van groot belang is, is dat de inhoud en de vorm 

maatwerk is en aansluit bij de doelgroepen die de netwerken bedienen. Juist de verschillen in de 

regio’s en wijknetwerken maken professionals enthousiast om echt zorg op maat te leveren en 

kennis op te doen die helpt om aan te kunnen sluiten bij de burgers die zij tegenkomen.  

Bewustwording dient er ook te komen onder verschillende professionals wat de andere 

netwerkleden weten, kunnen en doen op het gebied van zorg voor zingeving. Het is van belang 

gebleken om vanuit de kennis over elkaars vakgebied en expertise vertrouwen te krijgen in de zorg 

voor zingeving van andere professionals, en in het comfort om elkaar in te zetten/ te consulteren. 

Door elkaars meerwaarde niet te kennen, kan er namelijk een gevoel van concurrentie ontstaan bij 

professionals die veronderstellen elkaar te overlappen (zoals de poh ggz versus gv-er, de huisarts 

versus de gv-er of de psycholoog versus de poh ggz). De bewustwording en het vertrouwen in elkaars 

expertise maakt ook dat er makkelijker wordt doorverwezen indien nodig. Overigens is het bijna van 

een groter belang dat deze bewustwording en vertrouwen bij de geestelijk verzorgers ten opzichte 

van de andere professionals groeit. Pas als geestelijk verzorgers echt goed weten wat de 

verschillende professionals zelf al binnen het eigen vakgebied kunnen oppakken kunnen zijn effectief 

worden geconsulteerd.  

Bij de deelvraag over randvoorwaarden zal hier verder op worden ingegaan, maar dit actie 

onderzoek toont aan dat bewustwording niet een statisch of eenmalig proces is. Er zijn reminders, 

fysieke bijeenkomsten en frequente scholingen nodig om dit bewustzijn levend te houden. 

 

Gebruik praktisch tools in dagelijkse praktijk 
Voor professionals in de netwerken was steeds een verassing om te ontdekken hoeveel tools en 

materiaal er al beschikbaar is. Ook voor specifieke disciplines is al veel beschikbaar wat niet bekend is 

en al helemaal niet gebruikt wordt. Daarnaast bleek in het actieonderzoek wel dat het positief werkt 

als materiaal aangepast wordt op de behoefte van het netwerk en passend is bij de doelgroep die zij 

bedienen. Taal was hierbij een belangrijk aspect. De netwerken ontwikkelden zich ook op 

interprofessioneel vlak door samen stil te staan bij vragen zoals: Hoe introduceer je een thema bij 

iemand?; Welke woorden gebruik je wel/niet?; Welke visuele ondersteuning is noodzakelijk?; Welke 

weerstand kunnen we verwachten? 

In de enquête komt vervolgens naar voren dat de acties die ingezet worden vaak binnen het eigen 

handelen als professional plaatsvinden. Vooral ‘Luisteren’ wordt veel als interventie genoemd bij de 

vraag op welke wijze er is geacteerd bij het signaleren van een zingevingsvraag. Deze interventie 

moet zeker niet ondergewaardeerd worden aangezien luisteren de eerste belangrijke stap is, en ook 

de eerste stap van het ABC model. 

Het regelmatig, interprofessioneel en systematisch bespreken van casuïstiek lijkt een zeer geschikt 

vehicle om elkaar te leren kennen, maar tevens ook een manier om kennis te verkrijgen over zorg 

voor zingeving en geestelijk zorg thuis. Deze ‘tool’ heeft ook direct invloed op het adequaat 

doorverwijzen en de doelmatige inzet van de geestelijk verzorger. Binnen ieder netwerk wordt 

casuïstiek-bespreking toegepast of wil men dit (opnieuw) gaan opzetten.  

In bijna alle netwerken zijn folders of informatieflyers over geestelijke verzorging thuis ontworpen en 

ingezet. Professionals hebben de behoefte om iets op schrift achter te laten of te gebruiken als 

introductie, waarbij het wel belangrijk is om op te merken dat deze informatie wel regionaal gekleurd 

dient te zijn. Dat ieder netwerk zelf iets ontwerpt en daarbij rekening houdt met de bevolking is van 
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groot belang om de effectiviteit van de folder en de bekendheid van de (rol van) geestelijke 

verzorging te vergroten.  

Er zijn dus wel tools ontwikkeld in de netwerken, zoals een gesprekstool, een folder, een 

stroomschema voor doorverwijzen, maar uit de focusgroepen werd niet expliciet duidelijk in 

hoeverre netwerkleden de tools ook daadwerkelijk hebben ingezet/ gebruikt. Wat tijdens de eerste 

cyclus wel opviel was dat wanneer een tool voor een specifieke professie is ontwikkeld, de kans en 

intentie van gebruik toeneemt. Algemene tools die bijvoorbeeld niet direct aansluiten bij de eigen 

professionele intake of anamnese lijken minder succesvol in gebruik. 

 

Doorverwijzen en doelmatige inzet geestelijk verzorger 
Vooral uit de enquête komt een duidelijk beeld naar voren over de mate van samenwerking met, 

doorverwijzing naar en een doelmatige inzet van de geestelijk verzorger in de netwerken.  

In de samenwerking valt op de bewustwording van de rol van de geestelijk verzorger in de 

thuissituatie en het vertrouwen in elkaar expertise maakt dat er makkelijker wordt doorverwezen 

indien nodig. Hierbij blijkt vooral dat (bij voorkeur persoonlijke) ontmoetingen, binnen netwerken en 

casusbesprekingen, van belang zijn in het samenwerken op het gebied van zorg voor zingeving. 

“Relatie”, één van de aspecten van het interprofessioneel samenwerken, is een heel belangrijk 

aspect gebleken om ook vorm te geven aan de andere factoren van het interprofessioneel 

samenwerken 

Wat opvalt is dat alle professionals in de deelnemende netwerken (bijna altijd in toenemende mate) 

doorverwijzen naar elkaar, andere professionals, en ook naar de geestelijk verzorgers. Echter valt ook 

op dat het omgekeerde, namelijk de geestelijk verzorger die doorverwijst naar een andere 

professional, zelden voorkomt. In de focusgroep met de projectgroep werd dit ook herkent en gepleit 

voor actievere, interprofessionele houding van geestelijk verzorgers. De data suggereren dat dit nu 

nog voornamelijk eenrichtingverkeer is. Een verwante conclusie is dat er al in de eerste cycli in 

diverse netwerken werd vastgesteld dat men wilde samenwerken om een betere en standaard 

terugkoppeling in te bouwen in het zorgproces na een doorverwijzing naar de geestelijk verzorger. 

Professionals ervaren een ‘los eindje’ wanneer ze signaleren dat iemand meer zorg voor zingeving 

nodig heeft dan zij kunnen bieden, maar nooit terug horen of het heeft geholpen en of er nog andere 

zorg of hulpvragen uit de doorverwijzing naar boven zijn gekomen. 

Hoewel het doel van dit onderzoek nadrukkelijk niet was om het aantal doorverwijzingen te doen 

toenemen maar een interprofessionele samenwerking (waar doorverwijzen een onderdeel van is), is 

toch uit de resultaten te concluderen dat in een netwerk het doorverwijzen naar andere 

professionals en geestelijk verzorgers gedurende het actieonderzoek is toegenomen. Bij 

projectleiders leeft het idee dat er geen sprake was van een toename van verwijzingen gedurende 

het actieonderzoek. 

In dit onderzoek hebben we het ABC model gebruikt om te definiëren in welke situaties het 
doelmatig zou zijn om een geestelijk verzorger in de schakelen. De A van Aandacht kan vorm krijgen 
door acties zoals ‘luisteren’ en kan door alle professionals worden ingezet, en blijkt ook zo te zijn in 
de praktijk. De B van begeleiding kan worden vormgegeven wanneer de gevraagde acties past binnen 
het eigen vakgebied, of verantwoord overgedragen worden na een consultatie van de geestelijk 
verzorger, ook lijkt dit in de praktijk ook inderdaad zo uit te werken. De C van crisis staat voor 
situaties waarin sprake is van complexe, gespecialiseerde zorg voor zingeving. Situaties waarin de 
professionals of als persoon of vanuit de grenzen van de professie zich niet bekwaam voelt om de 
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zorg zelf vorm te geven, zou de geestelijk verzorger worden in gezet. De resultaten vanuit de enquête 
doen vermoeden dat de ontwikkeling van het interprofessioneel samenwerken ook effect heeft op 
de manier waarop professionals de situatie inschatten en bepalen.  
 
Al tijdens de tussenrapportage concludeerden we  een verschil per regio qua signaleren van 

zingevingsvragen en doorverwijzingen. Ook na het doorlopen van beide cycli ligt in de netwerken in 

Noordwest Veluwe het percentage van gesignaleerde zingevingsvragen hoger dan in bij de 

netwerken in Zuid-Holland, maar het percentage van het inzetten van de actie “verwijzing geestelijk 

verzorger” door de andere professionals is erg wisselend per regio en per netwerk (Putten 84% resp. 

13,3%; Elburg 74% resp. 7,5%; Buitenhof 65% resp. 4,7%; Westland 37% resp.18,1%). Wat de reden 

hiervan is, is moeilijk te duiden. Na de eerste cyclus kwam naar voren dat wellicht (sub)cultuur en 

taal een rol spelen, zowel bij de professional als bij de burger. Met taal wordt de terminologie m.b.t. 

geestelijk verzorging benoemt. Gebleken is dat dit weerstand kan oproepen bij burgers. Met cultuur 

worden zowel de culturele achtergrond van de burger als ook openheid onder burgers om over 

zorgen en moeiten te spreken benoemt. Na de tweede cyclus is het vermoeden dat er meer 

meespeelt, zoals de mate van interprofessioneel samenwerken, de samenstelling van een netwerk 

en wellicht ook de zichtbaarheid van de geestelijk verzorger binnen de netwerken. 

 
In de tussenrapportage bleek dat voor optimaal interprofessioneel samenwerken en een doelmatige 
inzet van de geestelijk verzorger bekendheid bij burgers van groot belang is. In alle netwerken zijn in 
de eerste actiefase publiciteitsinitiatieven ondernomen om geestelijke zorg en de geestelijke 
verzorger laagdrempelig te maken voor burgers. Toch werd in de evaluatie meermaals gerapporteerd 
dat geestelijke verzorging nog steeds sterk gerelateerd wordt aan geloof/ religie. Ook in de tweede 
cyclus en tijdens de evaluatie van het totale actieonderzoek bleek dat beeldvorming iets van de lange 
adem is. Dit blijft aandacht vragen van netwerken, maar ook van geestelijk verzorgers die in 
thuissituatie actief zijn. Ondanks veel initiatieven bleek vooral de link met lokale kerken lastig te 
realiseren en vorm te geven, maar zeer waardevol als dit lukte. 
 
 

Randvoorwaarden 
In de loop van het actieonderzoek zijn een aantal randvoorwaarden naar voren gekomen voor het 

interprofessioneel samenwerken rond zingeving. 

Tijdens de oriëntatiefase is geïnventariseerd dat vooral bij al bestaande lokale initiatieven zou 

moeten worden aangesloten. Dit is ook in het actieonderzoek heel succesvol gebleken, 

Samenwerking die verankerd is in lokale initiatieven, zoals PATZ-groepen en/of welzijn op recept, 

worden aangemerkt als een succesfactor. 

De volgende randvoorwaarde hangt daar enigszins mee samen. Vooral tijdens de coronapandemie 

bleek de rol van de projectleider, een kartrekker, doorslaggevend voor het continueren van de 

ontwikkeling van interprofessioneel samenwerken. Een bevlogen en deskundige projectleider is 

daarnaast in ieder stadia van het interprofessioneel samenwerken essentieel. Tijdens de fase van 

bewustwording werkt de passie voor het thema van de projectleider als vliegwiel. Bij het organiseren 

van acties zoals van bijeenkomsten, het verbinden van professionals, het proactief benaderen van 

lokale initiatieven is het van groot belang dat de projectleider dit kan faciliteren voor het netwerk.  

Het ervaren van de meerwaarde en het belang van samenwerken is een belangrijk voorwaarde om 

constructief samen te werken. Dit ontstaat alleen tijdens fysieke ontmoetingen waar persoonlijk 

contact en samenwerking als professional kan worden verkend. Daarnaast zijn fysieke bijeenkomsten 
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nodig om MDO’s of casusbesprekingen met elkaar uit te voeren om te kunnen leren van elkaars 

professionele perspectieven op zorg voor zingeving. 

Een laatste randvoorwaarde is het ‘warm houden’ van het interprofessioneel samenwerken van het 

netwerk. Juist omdat professionals in de dagelijkse praktijk in hun eigen organisatie actief zijn, is het 

nodig om met regelmatige reminders over de zorg voor zingeving te krijgen. Tijdens het 

actieonderzoek bleek de vragenlijst op deze manier te functioneren, maar tijdens de evaluatieve 

focusgroepen kwam bijvoorbeeld een appgroep ter sprake waarin met vaste regelmaat een 

inspirerende en inhoudelijke bijdrage wordt gedeeld op het gebied van zingeving. Ook hier is wel een 

kartrekker/ initiatiefnemer voor nodig. 

Bevorderende en belemmerde factoren i.r.t. IPS-model 
Bij de start van dit actieonderzoek zijn de aspecten van interprofessioneel samenwerken leidend 

geweest om de ontwikkeling van de netwerken te duiden. Na het beantwoorden van de deelvragen 

vatten we samen wat de conclusies zeggen over de IPS-aspecten. 

AMBITIE 

Er was in alle netwerken niet veel nodig om het besef van urgentie van zorg voor zingeving te laten 

groeien. Men kwam er ook achter dat in bijna alle professies al wel meer bekend of ontwikkeld is dan 

gedacht. Om echter samen te komen tot een gezamenlijke missie en visie voor het netwerk bleek 

een tweejarig proces te kort. 

 

BELANGEN 

De herkennen en erkennen van de belangen van de eigen discipline rond zorg en zingeving was 

duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van de bewustwording van het belang van zingeving. Ook 

gezamenlijke belangen werden al vrij snel geïdentificeerd, vooral als een netwerk al langer bestond. 

Toch bleek het lastig om met de beperkingen tijdens de coronapandemie de gezamenlijke belangen 

echt te laten leven, daar zijn fysieke ontmoetingen voor nodig en is verdere ontwikkeling van de 

relatie een randvoorwaarde. Wanneer de gezamenlijke belangen uit het oog worden verloren 

verschuift de urgentie naar belangen voor de eigen professie en dat werkt belemmerd op het 

interprofessioneel werken. 

 

RELATIE 

Het aspect ‘relatie’ bleek een randvoorwaarde voor alle andere aspecten. Met name elkaar leren 

kennen was nodig om vertrouwen in de andere professionals te krijgen. Dit vertrouwen leidt 

vervolgens tot een gelijkwaardige relatie. In de netwerken is een ontwikkeling in complementair 

gedrag zichtbaar, met name in de toename van het onderling inschakelen en consulteren. 

Met name de nieuwe en pas gestarte netwerken zijn nog niet zover dat er al sprake is van een 

netwerkuitstraling, maar de intentie is er bij alle netwerken om dit verder te gaan ontwikkelen en als 

netwerk ook echt actief te blijven na de afronding van het onderzoek. 

 

ORGANISATIE 

Zoals verwacht is de organisatie ook randvoorwaardelijk, dit blijkt uit de grote rol die projectleiders 

namen in de organisatie en facilitering van scholing, bijeenkomsten, meetings en vergoedingen. 
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Veranderingen in de regeling of de organisatie van landelijke organen (Centrum voor Levensvragen) 

zijn verwarrend en belemmeren interprofessioneel werken. 

 

PROCES 

Het proces van de netwerken tijdens het actieonderzoek werd voor een groot deel bepaald door de 

projectgroep. De inhoud bepaalden de netwerken zelf. Vooral regelmatig overleg werd als een 

belangrijke randvoorwaarde genoemd. De gezamenlijke taal was vooral tijdens de 

deskundigheidbevordering en het elkaar leren kennen van grote invloed op de bereidheid om 

interprofessioneel te werken. Dit kan blijvend ontwikkelen wanneer casusbesprekingen professional 

dwingt met elkaar te blijven communiceren over zingeving. 

 

Patiënt Journey 
Om vast te kunnen stellen of de zorg voor zingeving, of geestelijk verzorging, ook daadwerkelijk bij 

burgers thuis terecht komt, was er ook een onderdeel ingebouwd om met behulp van de methodiek 

‘patiënt journey’ de ervaringen van verschillende doelgroepen burgers in kaart te brengen.  

Vooral specifieke doelgroepen die in het kader van diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn om te 

horen, waren extreem lastig te bereiken of binnen ethische grenzen van consent over te halen tot 

deelname. Ook blijkt juist dat juist deze zorg nodig is als mensen het meest kwetsbaar zijn, zoals na 

een verlieservaring of worstelend met het levenseinde, die maken dat deelname niet gewenst is.  

Aangezien het onderzoek resulteerde in een N=3, kunnen we niet generaliseren en is alleen te 

concluderen dat het onduidelijk is of de zorg bij de juiste burgers terecht komt. De mensen die we 

hebben gesproken geven echter wel veelbelovende inzichten in hoe toegankelijk de zorg is, in wat 

burgers nodig hebben en op welke wijze zij de meerwaarde van geestelijke verzorging in de 

thuissituatie labelen. 

Eindconclusie 
Tot slot geeft dit onderdeel antwoord op de vraag in hoeverre het onderzoek heeft bijgedragen aan 

het zodanig vorm en inhoud geven aan geestelijke verzorging voor mensen thuis dat deze voor 

de patiënt/cliënt zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk is en dat deze zorg zodanig is ingebed en 

geborgd in de bestaande werkprocessen en de werkwijze van professionals in zorg en welzijn en evt. 

vrijwilligers, zodat deze door patiënten/cliënten als helpend en ondersteunend wordt ervaren. 

Na 2 jaar cyclisch actieonderzoek is te concluderen dat ingebedde en geborgde zorg voor zingeving in 

de thuissituatie alleen in een interprofessionele setting kan worden gerealiseerd. Zingeving is niet 

aan een enkele professional voorbehouden en ook het bereiken van de mensen die dit nodig hebben 

zal via vele verschillende professionals plaatsvinden. Dit onderzoek toont ook aan hoe lastig het is 

daadwerkelijk interprofessioneel met elkaar samen te werken, maar geeft ook inzicht in welke acties 

een netwerk kan ondernemen om zodanig met elkaar samen te werken dat deze belangrijke en 

waardevolle zorg voor zingeving zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk wordt. 

Dit onderzoek toont daarnaast aan dat professionals in de dagelijkse praktijk meer tijd nodig zullen 

hebben om de interprofessionele samenwerking verder uit te bouwen en te borgen.  



56 
 

 

Discussie 
In de conclusie wordt de doelmatigheid van de geestelijk verzorger behandeld. Achteraf gezien was 

het waardevol geweest als professionals ook de actie ‘consulteren geestelijk verzorger’ hadden 

kunnen kiezen. Dat had het zicht op de ontwikkeling van de interprofessionele samenwerking kunnen 

versterken. We weten uit de focusgroepen wel dat het nu gebeurt, maar niet of dit is toegenomen, 

of dat specifieke professionals dit wel/niet doen.  

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de omvang van de netwerken dusdanig klein zijn dat bij 

de analyse regelmatig te herleiden was welke professional welke data betrof. Dit was bekend bij de 

professionals en was ook meegenomen in het consentformulier, maar toch is besloten dat het 

ethisch onverantwoord was om bepaalde data te veel naar specifieke professionals uit te splitsen. Zo 

is, met name tijdens de tweede cyclus, niet altijd het onderscheid gemaakt tussen wel/ niet geestelijk 

verzorger of is bepaalde data niet per discipline geanalyseerd of gerapporteerd.  

In de conclusie wordt beschreven dat blijkt uit de enquêtes dat in bepaalde netwerken het aantal 

signaleringen en/of thema’s van zingevingsvragen opvallend genoeg afneemt en in andere 

netwerken juist toeneemt. Bij aanvang van het onderzoek was de hypothese dat bewustwording zou 

zorgen voor een betere signalering van zingevingsthema’s (dus toename), maar dat bleek niet altijd 

het geval. Het enige wat we hieruit kunnen opmaken is dat ieder netwerk een unieke ontwikkeling 

doorloopt met unieke behoeften voor scholing, samenwerking en randvoorwaarden. Het is dan ook 

van groot belang dat in navolging van Eelderink (2020) er steeds contextgericht wordt gekeken naar 

netwerken en wat zij nodig hebben om de oplossing kansrijk te maken.  

De regeling rond de geestelijke verzorging thuis maakt dat de thuissituatie voor geestelijk verzorger 

nieuw en onbekend terrein is. Ook de samenwerking met de al aanwezige eerstelijns professionals 

lijkt moeizaam te zijn. Dit is te concluderen uit het feit dat de doorverwijzing naar deze professionals 

door gv-er weinig lijkt te gebeuren. Het vermoeden bestaat dat dit samenhangt met de houding, 

betrokkenheid en pro-activiteit van de geestelijk verzorger die deelneemt aan het netwerk. Dit 

vermoeden wordt bevestigd in de bijeenkomst met projectleiders. 

Wat hiermee samenhangt is de rol van de huisarts, de huisarts zou juist in de thuissituatie een 

belangrijke signaalfunctie kunnen hebben. Maar de geestelijk verzorger en zorg voor zingeving lijkt 

nog niet echt in beeld bij de huisarts. Gedurende het actieonderzoek is ernaar gestreefd om 

huisartsen actief te betrekken, maar door hoge werkdruk is dit binnen verschillende wijknetwerken 

niet mogelijk gebleken. De hoge werkdruk is een reële factor, wellicht kan door aansluiting te zoeken 

bij de al bestaande PATZ-groepen, waar huisartsen in functioneren, dit hiaat worden opgevuld. 

Tijdens het gehele onderzoek is door de projectleiders een logboek bijgehouden van acties die door 

het netwerk, maar ook in de gehele regio hebben plaatsgevonden. Deze informatie is meegenomen 

in de analyse en verwerkt in deze definitieve rapportage. De data dienen om de lezer beeld te geven 

van mogelijke ‘confounding variables’ en bepaalde gebeurtenissen in netwerken te kunnen duiden. 

De data van de enquêtes is verzameld gedurende twee volledige kalenderjaren, maar door de 

invloed van de seizoenen (minder data in de zomervakanties, invloed Covid-19 in winterperiode) kan 

de data vertekend zijn. Wat ook een discussiepunt bij de enquêtes is dat blijkt uit de focusgroepen 

dat professionals de actie ‘zelf begeleid’ onderhevig is aan interpretatie van de professional. Dit kan 

effect hebben op de keuze die de professional maakt bij de gekozen acties. 



57 
 

VIMP-mogelijkheid 
Doordat in actieonderzoek het proces zo voorop staat, en de vier deelnemende netwerken uniek en 

divers waren in een unieke en diverse lokale context is het niet mogelijk om de resultaten en de 

conclusies zonder meer te generaliseren naar andere lokale contexten en netwerken. Hoewel de vier 

netwerken inzicht geven in de processen die door netwerken worden doorlopen en verhelderen wat 

bevorderend en belemmerend werkt binnen die processen, zal ieder netwerk zelf dit proces moeten 

doorlopen om erachter te komen wat voor die specifieke situatie werkt. Om wel de ‘rode draad’ die 

in de conclusie wel degelijk naar voren komt te kunnen aanbieden aan netwerken die een dergelijk 

proces willen doorlopen is een e-learning ontworpen. Deze moet echter nog worden getest op 

functionaliteit en effectiviteit. Het zou aan te bevelen zijn dat er een pilot komt met een aantal pas 

startende netwerken om het proces van interprofessionele samenwerking rond zingeving met de e-

learning als handleiding te doorlopen. Ook is het voor dit onderzoek onmogelijk om er een 

interactieve, of blended-learning module van te maken, maar ook dit zou aan te bevelen zijn. Uit dit 

onderzoek blijkt het grote belang van een kartrekker, als die kan worden ondersteund door iemand 

verbonden aan de e-learning dan kan dit de fasering en doorloop, maar ook de impact positief 

beïnvloeden. Daarvoor zouden de huidige projectleiders ook bereid zijn met een VIMP een mooie 

vervolgstap te zetten. 

 

Rapportage uitkomsten voor publiek 
In dit project hebben professionals zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en 

geestelijk verzorgers uitgeprobeerd hoe we mensen thuis kunnen helpen die dingen in het leven 

meemaken die ze uit balans brengen en misschien wel vragen oproepen zoals ‘Wat heeft het 

allemaal nog voor zin?’ of: ‘Waarom overkomt mij dit nu’.  

Aan het eind van het project weten we nu dat als deze professionals elkaar leren kennen en samen 

een netwerk gaan vormen, ze beter herkennen welke mensen deze zorg nodig hebben, hoe ze het 

beste met deze mensen in gesprek kunnen gaan en wanneer ook andere professionals kunnen 

helpen. 

• Gebruik woorden die iedereen begrijpt, deze zorg is voor iedereen beschikbaar!  

• Er is al heel veel ontwikkeld wat de professionals kunnen gebruiken zoals goede vragen om 

te stellen aan burgers en handige folders om mee te geven. 

• Maak de samenwerking zo praktisch mogelijk, bespreek regelmatig moeilijke of verdrietige 

situaties (uiteraard met oog voor privacy), zodat je ook hulp van elkaar krijgt en soms naar 

iemand kunt doorverwijzen. 

• Leer elkaar kennen, in een wijk werken vaak dezelfde professionals die allemaal met dezelfde 

burgers contact hebben. Als je elkaar kent, kun je elkaar ook makkelijker vertrouwen met 

gevoelige situaties. 

• De mensen die deze zorg het meest nodig hebben, zijn vaak ook het moeilijkste te bereiken. 

Zorg ervoor dat je juist deze mensen in beeld krijgt. 

Om ervoor te zorgen dat meer professionals weten hoe ze dit het beste kunnen doen is deze 

rapportage geschreven, maar is er ook een e-learning ontwikkeld die iedereen al deze handige 

conclusies ook wil toepassen in zijn eigen wijk of gemeente kan doorlopen. Zo vinden we niet steeds 

opnieuw het wiel uit! 
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Bijlage 1 Topiclijst Follow-Up Sessies Evaluatiefase 2 
 

Programma follow-up sessies evaluatie actiefase 2 

• Welkom 

• Introductie bijeenkomst  

• Evaluatie actiefase a.d.h.v. onderstaande vragen 

Topics Follow up sessies Evaluatie fase 2 

Nr Vraag Bijzonderheden/ Doorvragen 

1 Hoe hebben jullie de afgelopen periode (van actiefase 2) waarin jullie samen 
de acties en interventies hebben uitgevoerd ervaren? 
 
 

Open vraag (sluismethodiek) 
 

2 Wat heeft in de tweede fase bijgedragen aan het nog meer bewust worden van 
het belang van aandacht voor geestelijke verzorging als een vast onderdeel van 
zorg en wat dit in jouw dagelijkse professionele praktijk inhoudt? 
 
 

Open vraag, subvraag 1 
Doorvragen op interventies/ tools 
 
Doorvragen op de richtlijn Spirituele zorg (ABC) / 
kwaliteitsindicatoren () 
 
Richtlijn Spirituele zorg is niet expliciet aan de orde geweest 
maar wel impliciet 
Vraag 1 was gericht op A van aandacht voor geestelijke 
verzorging. Dan word je, je ook meer bewust. 
De B (begeleiden) is meer gericht op het handelen van jouw als 
professional, in eerdere bijeenkomsten met de netwerken is 
aangegeven dat de wens er is maar dat soms de tijd ontbreekt, 
er bijvoorbeeld geen anamnesevraag is, of dat er sprake was van 
handelingsverlegenheid).   



60 
 

 
In hoeverre is het je gelukt om ook de B (de begeleiding) meer 
vorm te geven binnen je dagelijks handelen Is dat nu veranderd? 
 
  

3 Welke interventies waren helpend bij het inbedden/ borgen van aandacht 
voor zingeving in jouw dagelijks handelen als professional? 
 

Open vraag, subvraag 2 
Inleidend: Het is de bedoeling dat aandacht voor geestelijk ook 
na dit project/ onderzoek doorgaat.  
 
Doorvragen op de specifieke tools en scholingsinterventies die 
worden benoemd 
 
Doorvragen of de ontwikkeling persoonlijk is of als netwerk 

4 Welke interventies hebben volgens jou geholpen bij het toegankelijk maken 
van geestelijke zorg voor mensen thuis en bij het nuttig inzetten van andere 
gespecialiseerde professionals? 

Open vraag, subvraag 3 en 4 
 
 
Doorvragen op de specifieke gespecialiseerde zorgprofessionals: 
psycholoog, geestelijke verzorger, POH GGZ 
 
Doorvragen naar concrete voorbeelden (gericht op het “nuttig 
inzetten” van gespecialiseerde professionals? 
 

5 Welke interventies hebben volgens jou geholpen om als disciplines onderling 
beter met elkaar te samenwerken? 

Open vraag, subvraag 5 
Jullie weten nog wel over IPS factoren, het project was niet 
alleen gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling maar ook op 
het interprofessioneel samenwerken binnen het netwerk.  
Zijn daar ontwikkelingen in geweest?  
Welke interventies waren hierbij helpend. 
 
Doorvragen op specifieke IPS factoren (document uitreiken met 
model) 
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6 Op welke wijze gaan jullie de samenwerking als wijknetwerk voortzetten 
m.a.w. hoe zorgen jullie ervoor dat aandacht voor geestelijk zorg in de 
dagelijkse praktijk van professioneel handelen gewaarborgd blijft? 

Gericht op het aspect borging/ inbedding uit de hoofdvraag 
 
Vragen om toelichting 

7 Welke adviezen zou je andere wijknetwerken geven m.b.t het 
interprofessioneel samenwerken op het gebied van geestelijke verzorging 
thuis? 

Doorvragen 
 
Wat was succesvol? 
Wat was belemmerend 

 

• Afronding en vooruitblik  
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Bijlage 2 Topiclijst focusgroep projectleiders 
Vragen Bijzonderheden/ Doorvragen 

Proces  

Hoe kijk je terug op het hele actieonderzoek vanuit je rol als projectleider? 
- Hoe kijk je terug op het proces in de projectgroep 
- Hoe kijk je terug op jouw rol in het WNW? 

 

Tijdens de bespreking wordt er gerelateerd aan de thema’s van de 
SWOT 

Wat zijn do’s en dont’s voor projectleiders die in een vergelijkbaar proces zitten om geestelijk 
verzorging thuis te borgen?  
- Interprofessioneel 
- Functioneren/ activeren van een WNW 

 

 

Topics gericht op het wijknetwerk  

1. Is er gedurende het actieonderzoek wat veranderd in de wijze  waarop geestelijke 
verzorging thuis is geregeld in de regio? 

 

2. Wat is, volgens jou, gedurende het uitvoeren van het actieonderzoek , positief 
veranderd in de WNW m.b.t de geestelijke verzorging thuis (kwaliteit) 

 

3. Wat is er verbeterd, gedurende het actieonderzoek, in de samenwerking van het 
WNW ? 

 

4. a. Welke kansen zijn er (wel en niet) benut in dit actie onderzoek m.b.t. geestelijke 
verzorging thuis in de regio  van het WNW? (Kans) 

       b. Welke kansen liggen er nog in de regio? 

 

5. Gezien de fase het WNW zich nu bevindt: Welke kans zou het netwerk nu moeten 
benutten? M.a.w. wat is dan de volgende stap ? (ontwikkelingspunten) 

 

6. a. Wat waren de bedreigingen tijdens het actieonderzoek voor het WNW? 
b. Wat zijn bedreigingen voor de bereikte ontwikkeling v.w.b. het interprofessionele 
samenwerking voor de WNW, na afronden van het project Zinvol Thuis? 

 



Bijlage 3 Thema’s zingevingsvragen- en behoeften Buitenhof en 

Westland 
 

Thema ‘s Buitenhof Subthema ‘s  Frequentie  
1e fase 

 
2e fase 

 
Totaal 

     

Betekenisvol zijn    2    2 
     
Angst Algemeen 1 2 3 
 Ziekte 1  1 
 Levensfase 1  1 
    5 
Eenzaamheid Algemeen 4 5 9 
 Covid 2 2 7 
 Ziekte 1  1 
    17 
     
Kwaliteit van leven  1  1 
     
Machteloosheid  1  1 
     
Geloofsvragen  1  1 
     
Vormgeving leven Na verlies 5  5 
 Na verandering leven 1  1 
    6 
     
Zorgen (klein)kind  1  1 
     
Einde van het leven moeite 1  1 
     
Relatie  1  1 
     
Afscheid Gevoelens delen naderend 

einde 
1  1 

 Loslaten 1  1 
    2 
     
Laatste levensfase Algemeen 1  1 
 Vragen 3  3 
 Aanvaarding  2 2 
 Pro actieve zorgplanning  1 1 
 Doe ik er toe 1  1 
 Stervenswens 1  1 
 Euthanasie 1  1 
    10 
     
Zingevingsvragen Covid 3  3 
 Behoefte aan waardering 1  1 
    4 
     
Levensvraag Waarom ik? 2  2 
 Doe ik het goed? 1  1 
 Emoties 1  1 
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 Doe ik er (nog) toe  2 2 
 Impact omgeving  1 1 
    7 
     
Ervaringen verleden  2  2 
     
     
Levenseinde   1 1 
 Beschikking  1 1 
 Suïcide  3 3 
    4 
     
Relationele problematiek Algemeen  2 2 
 Persoonlijke ruimte  1 1 
    3 
     
Mantelzorg Verlies en rouw 1  1 
 Balans  1 1 
    2 
     
Ontbreken levensmoed   2 2 
     
Verlies     
 Rouw 9 3 12 
 Gezondheid 10 7 17 
 Mogelijkheden  1 1 
 Autonomie 2  2 
 Onafhankelijkheid 2  2 
 Geen contact kind 1  1 
 Vertrouwde omgeving 2  2 
    27 
     
Zin van het leven Algemeen 1  1 
 Covid 1  1 
 Uitzichtloosheid 4  4 

 Somberheid  2 2 
 Geen doel  2 2 
    10 
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Thema ‘s Westland Subthema ‘s  Frequentie  
1e fase 

 
 2e fase 

 
Totaal 

     
Zin van het leven Algemeen 4  4 
 Omgaan met kwetsbaarheid 1  1 
 Betekenisvol zijn 5  5 
 Uitzichtloosheid 6  6 
 Covid 2  2 
 Geen doel  2 2 
    20 
     
Angst     
 Voor de dood  2 2 
 Voor God’s oordeel  1 1 
    3 
Eenzaamheid  Algemeen 1 4 5 
 Covid 1  1 
    6 
     
Identiteitsproblemen  4 4 8 
     
Ervaringen verleden  1  1 
     
Laatste levensfase   1 1 
     
Levensvraag     
 Waarom verloopt het leven zo  1 1 
 Juiste keuzes gemaakt  2 2 
 Erkenning identiteit  1 1 
 Doe ik er (nog) toe  2 2 
 Waarom ik? 1  1 
    7 
     
Geloofsvragen  1  1 
     
Mentale problematiek   2 2 
     
Ontbreken levensmoed   1 1 
     
Relationele problematiek Algemeen  1 1 
     
Verandering Relationele problemen 1  1 
 Leefsituatie  2 2 
 Geloofssituatie  1 1 
    4 
     
Verlies Autonomie 1  1 
 Mogelijkheden( o.a. werk, sport) 2 3 5 
 Gezondheid 4 11 15 
 Waardigheid 1  1 
 Rouw 1 2 3 
    25 
Vormgeven     
 Leven na verlies 4 3 7 
     
Zingevingsvraag  1 2 3 
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Bijlage 4 Thema’s zingevingsvragen- en behoeften NW Veluwe 
Thema ‘s Putten Subthema ‘s  Frequentie  

1e fase 
 
2e fase 

 
Totaal 

           
Afscheid Loslaten 1  1 
     
Eenzaamheid Algemeen 1  1 
 Covid-19 4  4 
    5 
     
Zinvolle invulling dag  1  1 
     
Laatste levensfase Algemeen 1 1 2 
 Onverwerkte problemen familie  1 1 
 Moeiten  1 1 
 Aanvaarding  1 1 
 Behoefte herstel relatie kind  1 1 
 Emoties  1 1 
 Moeite met loslaten  1 1 
 Pro- actieve zorgplanning 1 1 2 
 Wensen 2 2 2 
 Keuzes maken m.b.t. euthanasie en 

palliatieve sedatie 
 1 1 

 Vragen 3  3 
 Euthanasie 2  2 
    18 
     
Levenseinde     
 Vragen  1 1 
     
Levensvraag     
 Euthanasie  1 1 
 Doe ik ertoe?  1 1 
 Waarom loopt het leven zo?  1 1 
    3 
     
Verlies Rouw 6 6 12 
 Gezondheid 9 6 15 
 Zingeving  1 1 
 Mogelijkheden/werk 3 1 4 
 Verbroken contact  1 1 
 Onafhankelijkheid 1  1 
 Autonomie 1  1 
 Vertrouwde omgeving 1  1 
    36 
     
Angst Wereldproblematiek  1 1 
 Ziekte  1   1 
    2 
Kwaliteit van leven   1 1 
     
Mantelzorg      
 Balans 4 2 6 
 Verwerking  1 1 
 Somberheid 1  1 
 Verlies en rouw 2  2 
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    10 
     
Relationele problematiek Algemeen  1 1 
     
Vormgeven leven      
 Na verlies 1 1 2 
 Na verandering 1  1 
    3 
     
Zin van het leven     
 Somberheid  1 1 
     
Zingevingsvraag   1 1 
Zorgen kleinkind  1  1 

  

 

Thema ‘s Elburg Subthema ‘s  Frequentie  
1e fase 

Frequentie  
2e fase 

 
Totaal 

           
Angst Achterlaten 1  1 
 Dood/Geloof 2  2 
 Toekomst 1  1 
    4 
     
Afscheid Loslaten 1  1 
     
Lijden  2  2 
     
Relationele problematiek Algemeen  3 3 
     
Geloof Schuldgevoel 3  3 
     
Geloofsvragen  4  4 
     
Ervaringen verleden  1  1 
     
Schaamte   1 1 
     
Identiteitsproblemen  3 3 6 
     
Levensvraag Algemeen 1  1 
 Erkenning identiteit  1 1 
 a.g.v geleden onrecht  1 1 
 Waar vind ik houvast  2 2 
 Impact levensgebeurtenis  1 1 
 Waarom ik? 1  1 
    7 
     
Laatste levensfase     
 Afscheid nemen  1 1 
 Angst voor lijden  1 1 
 Moeite loslaten  2 2 
 Wensen 2  2 
 Euthanasie 1  1 
    7 
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Verandering Relationele problemen 1  1 
     
Levenseinde   1 1 
     
     
Eenzaamheid Algemeen 1 1 2 
 Covid 1  1 
 Interventie 1  1 
    4 
     
Mantelzorg     
 Balans  1 1 
     
Ongewenste zwangerschap   1  
    1 
Omgaan verschil in overtuigingen   1 1 
     
Schuldgevoelens   1 1 
     
Verlies     
 Rouw 10 8 18 
 Relatie door echtscheiding  4 4 
 Gezondheid 5 1 6 
 Zingeving  1 1 
 Kinderwens  1 1 
 Onafhankelijkheid 1  1 
 Emoties 1  1 
    32 
     
Vormgeven leven     
 Na uithuisplaatsing partner  1 1 
 Na verlies 3  3 
    4 
     
Zingevingsvraag Algemeen 1  1 
 Covid-19 1  1 
    2 
     
Zingevingsbron  1  1 
     
Zin van het leven Algemeen 1  1 
 Geen doel  2 2 
 Uitzichtloosheid 4  4 
 Tijd goed besteedt 1  1 
 Covid-19 1  1 
    9 
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Bijlage 5 Legenda Tijdlijn netwerkproces 
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