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Handen 

 

De heer Woudstra straalt. Trots toont hij de 

stoel die hij met eigen handen heeft gemaakt: 

een sierlijk houten exemplaar, zeker 50 jaar 

oud. “En nog steeds kun je er prima op zitten,” 

garandeert hij. Meubelmaker was hij van 

beroep en een goeie ook, al zegt hij het zelf. 

We zitten deze ochtend met zeven bewoners 

en drie medewerkers in een zaaltje van het 

woonzorgcentrum. ‘Kofjepraetsje’ heten deze 

bijeenkomsten voor mensen die nog maar kort 

in het woonzorgcentrum wonen. Vijf keer 

ontmoeten wij elkaar onder het genot van een 

kop koffie met iets lekkers erbij. Samen praten 

we aan de hand van thema’s over het leven. 

De eerste keer stond ieders naam centraal, de 

tweede keer de huizen waarin een ieder 

gewoond heeft en deze keer dus wat we met 

onze handen hebben neergezet in het leven. 

Ook de medewerkers doen mee en zo ontstaat 

er elke keer een enthousiaste uitwisseling van 

stukjes levensverhaal van jong en oud. 

 

Lisette, de verzorgende die deze keer de 

leiding heeft, toont om te beginnen foto’s van 

handen in allerlei vormen en gedaanten. We 

zien kinderhandjes, liefkozende handen, 

agressieve handen, werkende handen, 

juichende handen. De foto’s ontlokken 

uitroepen van vertedering, herkenning en 

afkeer. Wat kunnen handen veel uitdrukken! 

Daarna bekijken we onze eigen en elkaars 

handen en vertellen erover. We tekenen er de 

omtrek van op een vel papier en schrijven erbij 

wat onze handen in de loop van ons leven 

allemaal hebben neergezet. Dat blijkt heel wat: 

meubels dus, maar ook kleding, borduurwerk 

en schaatsen. Kinderen en kleinkinderen zijn 

ermee verzorgd, evenals dieren en gewassen. 

Machines zijn ermee onderhouden, woningen, 

auto’s en wat al niet meer. Talloze koeien zijn 

ermee gemolken, muziekinstrumenten 

bespeeld, geliefden gestreeld. Shagjes zijn er 

mee gerold en vastgehouden (“ Kijk, helemaal 

geel…”) en ja, er zijn ook wel eens tikken mee 

uitgedeeld en - “Nee, dat niet!” - dingen mee 

gejat? 

 

Meneer Woudstra laat zijn zelfgemaakte stoel 

zien, mevrouw De Jong toont haar fluit. Ze kon 

er goed op spelen. Lisette haakt aan: zij speelt 

ook fluit. Mevrouw Kruis heeft een schilderij 

meegenomen, dat ze zelf heeft gemaakt. 

Schilderen is haar lust en haar leven en ze zou 

het graag weer oppakken, vertelt ze. Mevrouw 

van Lier heeft haar kroontjespen meegenomen 

en vertelt hoe mooi ze schreef en hoe graag ze 

onderwijzeres had willen worden. Maar er was 

geen geld vroeger bij haar thuis en dus moest 

ze al jong ‘een dienstje nemen’: gaan werken 

bij anderen in de huishouding.  

 

Elf mensen delen fragmenten uit hun leven. Ze 

ontdekken overeenkomsten en verschillen en 

laten zich verrassen door onvermoede kanten 

van elkaar. “Ik kom hier liever dan in de grote 

zaal”, zegt meneer Woudstra. “Hier leer je 

elkaar tenminste echt een beetje kennen.” En 

zo is het: de bijeenkomsten blijken voor velen 

een goede manier te zijn om de overgang van 

de eigen woning naar het leven in het 

woonzorgcentrum te versoepelen en 

medebewoners en personeel wat persoonlijker 

te leren kennen. En dat komt van pas als je 

afhankelijk wordt van zorg en om die reden 

verhuist naar een woonzorgcentrum. 

 



 

  

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ............................................................................................................................................. 3 
Leeswijzer .......................................................................................................................................... 3 

 

2 Gespreksgroepen voor nieuwe cliënten ............................................................................................ 4 
Doelstelling ........................................................................................................................................ 4 
Werkwijze .......................................................................................................................................... 4 

Gespreksgroep voor nieuwe bewoners ..................................................................................... 4 
Instroom gespreksgroep voor nieuwe bewoners ....................................................................... 5 
Reguliere gespreksgroep ........................................................................................................... 5 
Scholing medewerkers .............................................................................................................. 5 

Resultaten .......................................................................................................................................... 6 
 

3 Stappenplan....................................................................................................................................... 8 
Voorbereidingen ................................................................................................................................ 8 
Uitvoering per bijeenkomst .............................................................................................................. 10 

 

4 Literatuur en websites ..................................................................................................................... 14 
 

5 Bijlagen ............................................................................................................................................ 15 
Bijlage 1 Voorbeeld van een informatiebrief ................................................................................ 16 
Bijlage 2 Voorbeelden van uitnodigingen..................................................................................... 17 
Bijlage 3  Voorbeelden van de opzet van een gespreksbijeenkomst ........................................... 19 

 

 



 

 3 

1 Inleiding 

Het mentaal welbevinden van ouderen die zorg ontvangen staat momenteel volop in de belangstelling. 

Goede zorg omvat immers meer dan schone kleren en juiste medicijnen, zeker voor mensen die erg 

zorgbehoevend worden. Aandacht voor de persoon die iemand is, voor de manier van leven die hij of 

zij voorstaat, voor betekenisvolle naasten en dito bezigheden: het hoort momenteel meer en meer bij 

goede zorg. (Actiz, Werken aan mentaal welbevinden, 2010)  

 

Eén van de manieren om concreet een bijdrage te leveren aan het mentaal welbevinden van ouderen 

in zorginstellingen is het organiseren van gespreksgroepen over levensthema’s voor nieuwe cliënten 

van woon-zorgcentra. Nieuwe cliënten zijn immers extra kwetsbaar door de verhuizing die ze net 

achter de rug hebben. In gespreksgroepen over levensthema’s raken nieuwe cliënten op een 

laagdrempelige manier met elkaar en een aantal zorgmedewerkers aan de praat over thema’s die er 

toe doen.  

Zorg- en welzijnmedewerkers leiden deze groepen. Voor hen is het een gelegenheid om, met 

ondersteuning van een geestelijk verzorger, te oefenen in het voeren van gesprekken over 

levensthema’s en levensvragen met ouderen. 

 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen verzamelt materialen die bijdragen aan 

deskundigheidsbevordering van beroepskrachten rondom het thema mentaal welbevinden van 

ouderen, zodat professionals elkaars ervaringen kunnen benutten en de werkvormen kunnen inzetten 

in hun eigen setting. Deze handreiking is een bewerking van een project dat geestelijk verzorger 

Marcelle Mulder ontwikkelde bij Zorggroep Tellens in Zuid West Friesland.  

Hopelijk vinden de ‘gespreksgroepen over levensthema’s voor nieuwe cliënten’ zo hun weg naar veel 

ouderen en verzorgenden in woon-zorgcentra.  

Voor eventuele verdere vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Marcelle Mulder, 

geestelijk verzorger van Zorggroep Tellens: mmulder@zorggroeptellens.nl of met Petra Zwaan, 

activiteitenbegeleider groepsverzorgingwh@zorggroeptellens.nl.  

 

 

Leeswijzer 

Deze handleiding is voor leidinggevenden en zorgmedewerkers die een gespreksgroep willen 

opzetten. In hoofdstuk twee staat een toelichting van het doel, de opzet en de resultaten van de 

bijeenkomsten. In hoofdstuk drie staat stap voor stap de voorbereiding en opzet van een cyclus van 

bijeenkomsten beschreven. Dit kunt u als draaiboek gebruiken om zelf een cyclus van bijeenkomsten 

te organiseren. In het vierde hoofdstuk staan literatuurverwijzingen. Het vijfde hoofdstuk bevat 

voorbeelden van een informatiebrief, uitnodigingen en opzet van bijeenkomsten. Deze kunt u 

eenvoudig aanpassen voor eigen gebruik. 

 

In deze handleiding spreken we over ‘woon- zorgcentra’. Hiervoor kan ook gelezen worden 

‘verzorgingshuis of somatische afdeling van het verpleeghuis’.  

 

 

 

 

 

mailto:mmulder@zorggroeptellens.nl
mailto:groepsverzorgingwh@zorggroeptellens.nl
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2 Gespreksgroepen voor nieuwe cliënten 

In dit hoofdstuk staat de doelstelling van een gespreksgroep over levensthema’s beschreven en de 

manier waarop dit bij Zorggroep Tellens is opgezet. Voor wie is de gespreksgroep opgezet, welke 

medewerkers kunnen meewerken aan een gespreksgroep en welke scholing is hiervoor nodig. 

Vervolgens staan de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

Doelstelling 

De doelstellingen van gespreksgroepen over levensthema’s zijn:  

 Nieuwe bewoners de gelegenheid bieden om andere nieuwe bewoners en een aantal 

medewerkers op een persoonlijke manier te leren kennen, waardoor wederzijdse 

betrokkenheid kan ontstaan en men zich gemakkelijker thuis kan gaan voelen in het 

woonzorgcentrum.  

 Bewoners de gelegenheid bieden stil te staan bij hun levensverhaal, waardoor de overgang 

van hun leven in een eigen woning naar het leven in een woonzorgcentrum daarin mogelijk 

een goede plek krijgt.  

 De medewerkers van het woonzorgcentrum scholen in het samen met bewoners praten over 

levensthema’s die hen bezighouden.  

 

Werkwijze 

In verschillende woon-zorgcentra van Zorggroep Tellens in Zuid West Friesland draaien sinds 2007 

gespreksgroepen over levensthema’s voor nieuwe bewoners. Aanleiding was dat sommige nieuwe 

bewoners het moeilijk vinden om te wennen aan hun nieuwe woonplek in het woonzorgcentrum en dat 

verzorgenden het vaak moeilijk vinden met bewoners over dergelijke levensthema’s te praten.  

Een gespreksgroep over levensthema’s biedt nieuwe bewoners de mogelijkheid om in klein verband 

met een aantal medebewoners en medewerkers ervaringen rond levensthema’s te delen en daarmee 

de overgang naar het woonzorgcentrum gemakkelijker te maken. Tevens kunnen medewerkers in de 

gespreksgroepen oefenen in het ingaan op levensthema’s van cliënten. 

 

Hieronder volgen drie verschillende mogelijkheden voor de opzet en samenstelling van een 

gespreksgroep. 

Gespreksgroep voor nieuwe bewoners  

Een gespreksgroep over levensthema’s bestaat bij Zorggroep Tellens doorgaans uit ongeveer acht 

mensen die recentelijk in een woonzorgcentrum zijn komen wonen. Een activiteitenbegeleidster en een 

of twee andere medewerkers van het betreffende woonzorgcentrum begeleiden de groepen. De 

gespreksgroepen worden halfjaarlijks georganiseerd en komen ongeveer vijf keer bij elkaar, doorgaans 

eens in de drie weken. Bij het starten en uitvoeren van de eerste vijf gespreksbijeenkomsten op een 

locatie ondersteunt de geestelijk verzorger de medewerkers die de groepen leiden op inhoudelijk en 

groepsdynamisch gebied. 
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Instroom gespreksgroep voor nieuwe bewoners 

Ook in woon-zorgcentra van Zorggroep Wilgaerde in Hoorn draaien gespreksgroepen over 

levensthema’s, die daar netwerkgroepen worden genoemd. Deze groepen zijn dóórgaand, dat wil 

zeggen dat er steeds nieuwe bewoners instromen die na acht keer de groep weer verlaten. De 

groepen bestaan daar uit maximaal twaalf cliënten. De netwerkgroepen van Wilgaerde vinden één keer 

per drie á vier weken plaats. Elke groep staat onder leiding van een zorgmedewerker en een 

activiteitenbegeleider en worden gedurende de eerste acht keer ondersteund door een van de 

geestelijk begeleiders van Wilgaerde. De deelnemers krijgen daar aan het begin een map uitgereikt, 

waarin het praatpapier, gedicht, verhaal en andere extra’s kunnen worden bewaard, evenals de 

verslagen van de bijeenkomsten. Deze map nemen de mensen mee naar hun eigen appartement waar 

de inhoud als gespreksstof te gebruiken is voor verzorgenden en familie. 

Reguliere gespreksgroep  

Als gevolg van de gespreksgroepen ontstonden in beide zorgroepen op verzoek van de cliënten 

vervolggespreksgroepen over levensthema’s. Deze groepen komen iets minder vaak bij elkaar, eens in 

de vier á vijf weken, kiezen zelf hun onderwerpen en één of twee zorgmedewerkers doen de 

inhoudelijke voorbereiding en uitvoering. Voor extramurale cliënten kunnen medewerkers van het 

woonzorgcentrum zo’n vervolggespreksgroep niet ondersteunen, zodat nu gekeken wordt of deze 

cliënten met enige steun vanuit de geestelijke verzorging zelf de groep kunnen begeleiden en op gang 

kunnen houden. 

Naast vervolggespreksgroepen zijn er op verzoek van bewoners op verschillende locaties ook 

gespreksgroepen gestart voor mensen die al geruime tijd in de woon-zorgcentra woonden.  

 

Scholing medewerkers 

Halfjaarlijks vindt bij beide zorggroepen een scholingsbijeenkomst plaats voor begeleiders van de 

gespreksgroepen onder leiding van de geestelijk verzorger. Tijdens deze scholingsbijeenkomsten 

bespreken de deelnemers materialen en wisselen ervaringen en knelpunten uit.  
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Overzicht 

 

Gespreksgroep voor nieuwe bewoners 

Aantal deelnemers: acht tot twaalf cliënten 

Begeleiding: activiteitenbegeleidster en twee andere medewerkers (verzorgenden en ook medewerkers 

van andere disciplines zijn, mits gemotiveerd, welkom) 

Ondersteuning: geestelijk verzorger 

Aantal bijeenkomsten: vijf  

Frequentie: eens in de drie á vier weken 

Start: elk half jaar een nieuwe groep 

Thema’s: door begeleiders vastgesteld 

 

Variatie: 

De groep blijft bestaan, nieuwe bewoners stromen in en verlaten de groep na acht bijeenkomsten 

 

Reguliere gespreksgroep 

Aantal deelnemers: acht cliënten tot twaalf cliënten 

Begeleiding: zorgmedewerkers en twee andere medewerkers (verzorgenden en ook medewerkers van 

andere disciplines zijn, mits gemotiveerd, welkom) 

Aantal bijeenkomsten: onbepaald  

Frequentie: eens in de vier á vijf weken 

Thema’s: door deelnemers vastgesteld 

 

Resultaten 

De gespreksgroepen bij Tellens zijn geëvalueerd. Cliënten, medewerkers, leidinggevenden en 

geestelijk verzorgers die deelgenomen hebben aan een gespreksgroep over levensthema’s zijn er erg 

enthousiast over:  

 

 In de gespreksgroep raken de cliënten gemakkelijk met elkaar en met de medewerkers aan de 

praat over al dan niet ingrijpende levenservaringen en dat levert veel onderlinge herkenning en 

betrokkenheid op.  

 

 De cliënten en medewerkers waarderen vooral de kleinschaligheid van de groepen en de 

diepgang van de gezamenlijke gesprekken over levensthema’s. Ze leren elkaar persoonlijker 

kennen en zijn vaak verrast door de herinneringen en ervaringen die boven komen: normaal 

gesproken worden dergelijke verhalen niet snel met elkaar gedeeld.  

 

 Cliënten die zich de eerste keren wat afzijdig houden komen vaak in de loop van de 

gespreksbijeenkomsten los. Een cliënt die in een van de huizen per ongeluk was uitgenodigd 

en daar al geruime tijd woonde, maar nergens aan mee deed, bloeide totaal onverwacht 

helemaal op in de gespreksgroep.  

 

 In de gespreksgroep wordt al snel duidelijk wat voor een bewoner persoonlijk van belang is. 

Medewerkers horen onvermoede achtergronden van mensen en kijken daarna met andere 

ogen naar hen. Er ontstaan banden die voorheen niet of niet zo snel tot stand kwamen. De 



 

 7 

indruk bestaat dat de gespreksgroepen eenzaamheid in het woonzorgcentrum helpen 

voorkomen.  

 

 De medewerkers geven aan dat ze door de gespreksgroepen kunnen oefenen in het leiden 

van de groepsgesprekken rond levensthema’s. Ze geven elkaar suggesties en aanwijzingen en 

ontwikkelen zich erin. De organisatie en voorbereidingen (het maken van de uitnodigingen, het 

halen en brengen van bewoners en de inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomsten) 

ervaren zij veelal als zeer de moeite waard. 

 

Al met al lijkt het daarom zinnig om bij meer zorgorganisaties dergelijke gespreksgroepen over 

levensthema’s te starten.  
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3 Stappenplan  

Voor leidinggevenden en zorgmedewerkers die gespreksgroepen over levensthema’s willen opzetten, 

volgt hier een korte, praktische handleiding. Voor de verdere inhoudelijke invulling wordt verwezen 

naar de publicatie ‘Op zoek naar zin, een cursus rond het eigen levensverhaal van ouderen met 

depressieve klachten’ van José Franssen en Ernst Bohlmeijer van het Trimbos Instituut. In de loop van 

2010 verschijnt van dit boek een versie speciaal voor verpleeg- en verzorgingshuizen.  

 

Voorbereidingen 

Voorwaarden aan de begeleider 

Medewerkers uit verschillende zorg- en welzijndisciplines, bijvoorbeeld een activiteitenbegeleidster 

bereiden de gespreksgroepen over levensthema’s voor, begeleiden deze en houden nabesprekingen. 

Belangrijk is dat de medewerkers gemotiveerd zijn voor het voeren van levensinhoudelijke gesprekken 

met cliënten. Verder moeten zij continuïteit kunnen bieden, voldoende gefaciliteerd worden door hun 

leidinggevenden en tijdig uitgeroosterd worden ten behoeve van de gespreksgroep over 

levensthema’s.  

 

Ondersteuning van de begeleider 

Het is belangrijk dat een geestelijk verzorger of iemand anders met ervaring met groepsgesprekken 

over levensthema’s met ouderen ondersteuning biedt bij het opzetten en uitvoeren van de eerste serie 

bijeenkomsten van de gespreksgroep over levensthema’s. Zij trainen zo de andere medewerkers 

gedurende de bijeenkomsten in het leiden van het groepsdynamisch proces en in het uitnodigen tot de 

nodige diepgang bij de gesprekken over levensthema’s met de ouderen. 

 

Inhoudelijke thema’s  

De gespreksgroepen over levensthema’s kunnen prima gebaseerd worden op de publicatie ‘Op zoek 

naar zin’ en dan vooral de begeleidersmap. Hoewel deze map oorspronkelijk gaat over het begeleiden 

van een cursus voor ouderen met depressieve klachten, biedt hij veel aanknopingspunten voor het 

inhoudelijk voorbereiden van onderwerpen voor een gespreksgroep over levensthema’s met cliënten 

van woon-zorgcentra. De ervaring leert dat de begeleiders van gespreksgroepen na verloop van tijd 

ook allerlei andere bronnen gaan gebruiken zoals: ‘De atlas van de belevingswereld’, ‘Mijn leven in 

kaart’ en ’k Zou zo graag een ketting rijgen’. Levensthema’s om met behulp van bovengenoemde 

publicaties uit te werken voor een gespreksbijeenkomst zijn bijvoorbeeld: ‘Uw naam’, ‘Handen’, 

‘Familie’, ‘Wonen’, ‘Oorlog en bevrijding’, ‘Liefde’, ‘Vriendschap’. 

       

Oprichting en taken van voorbereidingsgroep 

Als een woonzorgcentrum een gespreksgroep over levensthema’s wil starten, formeert de 

leidinggevende een voorbereidingsgroep bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines 

waaronder een activiteitenbegeleidster. Het is erg belangrijk dat één van hen (bijvoorbeeld de 

activiteitenbegeleidster) de eindverantwoordelijkheid heeft en dat hij of zij honderd procent inzet toont. 

De leidinggevende brengt de groep vervolgens in contact met de geestelijk verzorger van de instelling 

of met een andere functionaris die ervaring heeft met het voeren van levensinhoudelijke gesprekken 

met groepen bewoners.  

Deze voorbereidingsgroep doet de voorbereiding, uitvoering en nabespreking van de eerste cyclus 

gespreksbijeenkomsten met een groep samen met de geestelijke verzorger. Daarna werkt de 
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voorbereidingsgroep zelfstandig, al kan ze ook later desgewenst een beroep doen op de geestelijk 

verzorger.  

 

De leden van de voorbereidingsgroep lezen de cursusmap ‘Op zoek naar zin’ van het Trimbos Instituut 

en/of ander materiaal en maken samen een voorlopige keuze uit de onderwerpen die in de 

gespreksgroep aan de orde zullen komen.  

 

Vaststellen tijdstip en programma  

De voorbereidingsgroep bepaalt vervolgens de data en het tijdstip van de bijeenkomsten en spreekt af 

wie welke bijeenkomst zal leiden. De bijeenkomst duurt voor de deelnemers ongeveer anderhalf uur. 

De leden van de voorbereidingsgroep hebben per bijeenkomst drie uur nodig, aangezien zij eerder 

komen om alles klaar te zetten en desgewenst cliënten op te halen. Na afloop van de bijeenkomst 

bespreken zij deze na en bereiden aansluitend de volgende bijeenkomst voor. De geestelijk verzorger 

zit meestal de eerste bijeenkomst van de eerste cyclus voor. De volgende bijeenkomsten kunnen om 

toerbeurt voorbereid en geleid worden door de medewerkers. De anderen assisteren. 

 

Uitnodigen deelnemers 

De voorbereidingsgroep maakt een lijst van cliënten die in de afgelopen periode zijn komen wonen in 

het woonzorgcentrum. De voorbereidingsgroep maakt een informatiebrief voor deze nieuwe cliënten 

(zie bijlage 1). De leden van de voorbereidingsgroep brengen deze brief op een rustig moment bij de 

nieuwe bewoners langs en nodigen hen uit voor de gespreksgroep. Desgewenst geven zij een 

toelichting op de brief. De cliënten die mee willen doen aan de gespreksgroep worden uitgenodigd voor 

de eerste bijeenkomst.  

  

De voorbereidingsgroep maakt per bijeenkomst een uitnodiging (bijlage 2) en vergroot deze tot een 

poster. De poster komt op een centrale plek in huis te hangen . De uitnodigingen brengen de leden van 

de voorbereidingsgroep steeds persoonlijk bij de mensen die meedoen langs. Deze mensen krijgen op 

de dag van de bijeenkomst nog eens een herinnering.  

 

Voorbereiding door begeleider 

Degene die de bijeenkomst leidt, leest het hoofdstuk over het gekozen onderwerp uit de map ‘Op zoek 

naar zin’ goed door, zoekt er nog wat omheen in bibliotheek of internet en maakt een overzicht van wat 

ze gaat doen (zie bijlage 3). Ze maakt hulpvragen voor bij de opdrachten en noteert deze op een vel 

van de flap over. 

 

Geschikte ruimte 

De voorbereidingsgroep kiest een goede besloten ruimte met een tafel met stoelen erom heen. Het is 

belangrijk dat de deelnemers elkaar goed kunnen zien en verstaan en dat de medewerkers hen 

desgewenst kunnen ondersteunen tijdens het gesprek. 

 

Gereed maken van de ruimte 

De voorbereidingsgroep komt een half uur voor aanvang van de bijeenkomst bij elkaar. Tijdens de 

bijeenkomst dragen de medewerkers geen uniformen. Zonodig kleden medewerkers zich om. De 

ruimte wordt huiselijk aangekleed: met verse bloemen, ‘eigen’ kleedjes en ‘mooie’ kopjes, speciaal voor 

de gespreksgroep. De voorbereidingsgroep zorgt dat er koffie en thee is met iets (zelfgebakken) 

lekkers erbij. Verder verzamelen zij de spullen die nodig zijn voor de bijeenkomst: de flap over, waarop 

ze de hulpvragen schrijven, de stiften, het papier enzovoorts. Deelnemers die dat prettig vinden, 

worden vervolgens opgehaald van hun appartement of van de zaal.  
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Uitvoering per bijeenkomst 

Begroeting 

De leden van de voorbereidingsgroep begroeten elke bijeenkomst de deelnemers persoonlijk en ‘met 

een hand’. Voor iedereen staat koffie of thee klaar met wat lekkers erbij om te acclimatiseren en elkaar 

te begroeten. 

De gespreksleidster neemt plaats aan het hoofd van de tafel, zodat iedereen haar ziet en heet 

iedereen van harte welkom. Zij benoemt wie eventueel afwezig zijn en doet eventuele andere 

mededelingen. Dit om duidelijk te maken dat de gespreksgroep over levensthema’s een 

samenhangend geheel is, waarin iedereen belangrijk is. 

 

Verloop bijeenkomst 

Daarna nodigt de gespreksleidster de deelnemers uit een naambordje te maken (de eerste keer) dan 

wel neer te zetten, zodat men elkaars naam leert kennen en elkaar persoonlijk aan kan spreken. 

 

Een van de medewerkers maakt een kort verslag van de bijeenkomst. Dat kan één van de begeleiders 

aan het begin van de volgende bijeenkomst voorlezen om de rode draad vast te houden. 

 

De voorbereiding op een rijtje:  

 De leidinggevende stelt de voorbereidingsgroep samen uit zorg- en welzijnsmedewerkers 
waaronder een activiteitenbegeleidster en spreekt af wie van de leden eindverantwoordelijk 
is. 

 De leidinggevende vraagt de geestelijk verzorger ter ondersteuning van de eerste cyclus. 

 De begeleidingsmap ‘Op zoek naar zin’ of vergelijkbaar materiaal wordt aangeschaft.  

 De voorbereidingsgroep  
o leest de hoofdstukken over onderwerpen uit de begeleidingsmap ‘ Op zoek naar 

zin’,  
o maakt een voorlopige keuze van onderwerpen,  
o bepaalt data, tijdstip en plek van samenkomst,  
o regelt koffie en thee voor de bijeenkomsten, 
o regelt een flap over en papier voor naambordjes voor de bijeenkomsten, 
o schaft kopjes en kleedjes aan die afwijken van de instellingsspullen 
o maakt informatiebrief voor nieuwe bewoners, brengt die bij de mensen langs en 

licht een en ander desgewenst toe,  
o noteert wie er mee gaan doen,  
o bepaalt wie bij welke bijeenkomst gespreksleider is,  
o maakt bij elke bijeenkomst de uitnodiging en poster en verspreidt die. 

 De gespreksleider maakt met behulp een hoofdstuk uit ‘Op zoek naar zin’ het programma 
van de bijeenkomst die zij gaat leiden. 

 De voorbereidingsgroep komt een half uur voor de bijeenkomst bij elkaar en  
o richt de ruimte in met ‘persoonlijke’ accenten,  
o regelt koffie, thee, flap over en ander materiaal,  
o schrijft vragen of opdrachten op de flapover, 
o bepaalt wie er het verslag zal maken, 
o haalt de mensen op.  

 De voorbereidingsgroep bespreekt aansluitend de bijeenkomst na en bespreekt de planning 
van de volgende keer. 
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De gespreksleidster vertelt kort iets over het gekozen thema en verbindt dit met de levensverhalen van 

mensen. Het gekozen thema helpt om herinneringen op te roepen uit ieders leven. 

 

De gespreksleidster legt vervolgens de opdracht uit, waarmee de deelnemers het gekozen 

levensthema verder uitwerken. De opdracht bestaat doorgaans uit iets schrijven, tekenen of maken, 

iets bekijken, tonen, beluisteren, voelen, ruiken of proeven. In kleine groepjes wisselen de deelnemers 

met behulp van de opdracht herinneringen en associaties uit. De vragen die daarbij kunnen helpen 

staan op de flap over. De deelnemers worden zo nodig bij de opdracht geholpen door de medewerkers 

of door elkaar. De medewerkers doen zelf ook mee aan de opdracht, zij het kort en bondig.  

 

Daarna wisselen de deelnemers met elkaar hun herinneringen en associaties over het levensthema uit. 

Dat kan om de beurt, min of meer op het rijtje af. Voordeel hiervan is, dat iedereen even rustig de tijd 

krijgt om zijn/haar verhaal te doen. Het nadeel kan zijn dat er minder een gezamenlijk gesprek ontstaat 

en dat de gesprekleidster de tijd goed moet bewaken, zodat iedereen aan bod kan komen.  

Het uitwisselen van ervaringen kan ook ‘vrij’ gebeuren. Wie dat wil vertelt dan over zijn of haar 

herinneringen/associaties. Het voordeel hiervan is dat de associaties van de één herinneringen bij de 

ander oproepen, waardoor het gesprek levendig wordt. Nadeel kan zijn dat mensen die niet makkelijk 

het woord nemen, niet aan bod komen op deze manier. Aan de gespreksleidster om dit te bewaken en 

ook hen uit te nodigen hun ervaringen te vertellen.  

 

Afronding en afscheid 

De gespreksleidster rondt het gesprek af als de tijd om is en bedankt iedereen voor zijn of haar 

inbreng. Ze vraagt naar ideeën/onderwerpen voor de volgende keer. Mochten die niet komen, dan doet 

zij een voorstel zoals tevoren besproken met de voorbereidingsgroep. Daarna sluit zij de bijeenkomst 

af: de voorbereidingsgroep neemt van iedereen weer persoonlijk afscheid, met een hand, en de 

mensen die dat willen worden teruggebracht naar hun appartement. De voorbereidingsgroep ruimt de 

ruimte op. 
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Foto gebruikt bij gespreksgroep over de oorlog. 

 

Nabespreking 

Daarna bespreekt de voorbereidingsgroep de bijeenkomst na. Wat ging er goed, wat kan er beter?  

Te denken valt aan:  

 De opstelling van de tafels en stoelen: kunnen de mensen goed meepraten? Kunnen ze elkaar 

goed zien, horen, begrijpen of is daar vanuit de medewerkers wat extra hulp bij nodig?  

 Doorvragen: lukte het om verdiepende vragen te stellen aan de mensen? Hoe kunnen we dat 

de volgende keer doen?  

 Iedereen aan bod laten komen: lukte het om mensen die wat stiller zijn het woord te geven? En 

mensen die graag praten op een elegante manier de beurt te doen doorgeven aan iemand 

anders? Hoe kunnen we dat de volgende keer doen?  

 Emoties en verdriet: lukte het om mensen die verdrietig werden of andere emoties toonden 

goed te ondersteunen? Hoe kunnen we daar mee omgaan?  

 

Indien nodig stelt de voorbereidingsgroep vast wat het onderwerp van de volgende bijeenkomst zal 

zijn, wie deze bijeenkomst zal leiden en of daar nog hulp bij nodig is. Ook spreekt de 

voorbereidingsgroep af wie de uitnodiging maakt en verspreidt. De betreffende gespreksleidster bereidt 

de volgende bijeenkomst verder zelf inhoudelijk voor met behulp van een hoofdstuk uit ‘Op zoek naar 

zin’ of vergelijkbaar materiaal en de verslaglegger schrijft het verslag. De verslagen kunnen 

desgewenst anoniem worden gemaakt, waardoor ook leidinggevenden ze kunnen ontvangen en 

daardoor inzicht kunnen krijgen in het reilen en zeilen van de groep.  

 

Tenslotte 

Een bijdrage van de locatiemanager of een teamleidster aan bijvoorbeeld de bijeenkomst over wonen 

in het woonzorgcentrum behoort tot de mogelijkheden. Desgewenst kan men besluiten om na de 

laatste gespreksbijeenkomst van de groep iets gezamenlijks te ondernemen, bijvoorbeeld samen te 

gaan eten in het restaurant. 
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Verder verdient het aanbeveling om halfjaarlijkse inspiratiebijeenkomsten te beleggen voor de 

voorbereidingsgroep(en). De geestelijke verzorger kan hierbij assisteren en in voorkomende gevallen 

advies en ondersteuning geven. Hij of zij kan ook eens een keer terugkomen in de gespreksgroep om 

te kijken hoe het loopt. 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering per bijeenkomst op een rijtje:  

 Persoonlijke begroeting van de deelnemers 

 Koffie en tijd om te acclimatiseren 

 Welkom door de gespreksleidster 

 Naambordje 

 Eventuele mededelingen en afwezigen 

 Inleiding op het thema, opdracht uitleggen en uitvoeren 

 Naar aanleiding van de opdracht: uitwisselen van herinneringen en ervaringen 

 Afsluiting en bepalen van het onderwerp voor de volgende keer 

 Persoonlijk afscheid en eventueel terug brengen van bewoners  

 Opruimen  

 Nabespreken met feedback en support en voorbereiding van de volgende 
gespreksbijeenkomst, wie wordt gespreksleider en welk thema komt aan de orde? Wie 
maakt de uitnodigingen en verspreidt ze? 
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4 Literatuur en websites 

José Franssen en Ernst Bohlmeijer, Begeleidersmap ‘Op zoek naar zin. Een cursus rond het eigen 

levensverhaal van ouderen met depressieve klachten’, Trimbos Instituut, 2003 

 

Louise van Swaaij en Jean Klare, De atlas van de belevingswereld, 1999 

 

Wout Huizing en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal, 

2007 

 

Marion Boelhouwer en Peterjan van der Wal, ‘k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema's voor 

kringgesprekken met ouderen, 2007 

 

Wout Huizing, Thijs Tromp en Gerdienke Ubels, Werken aan mentaal welbevinden, ActiZ, 2010 

 

 

Meer informatie kunt u vinden op de literatuurlijst en materialenbank van de website van het 

Expertisenetwerk: www.netwerklevensvragen.nl.  

 

 

  

 

 

 

http://www.netwerklevensvragen.nl/
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5 Bijlagen 
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Bijlage 1 Voorbeeld van een informatiebrief 

 

(Datum) 

 

Geachte ………….(naam van de nieuwe cliënt),  

 

Sinds enige tijd woont u in ….. (naam van het woonzorgcentrum). Wij hopen dat het u hier goed bevalt. 

Als u dat wilt, kunt u binnenkort deelnemen aan een gespreksgroep ‘……… ’ (eventuele naam van de 

gespreksgroep) voor nieuwe bewoners.  

 

Deze gespreksgroep komt elke drie weken bij elkaar en bestaat uit zes tot acht nieuwe bewoners en 

drie medewerkers. Tijdens de …..(aantal) bijeenkomsten van de gespreksgroep komen onderwerpen 

uit ieders levensverhaal aan de orde. Zo kan het een keer gaan over ‘De woning(en) waarin u woonde’ 

of over ‘Wat heeft u neergezet met uw handen?’ of over ‘Uw naam, hoe komt u eraan? En wat betekent 

deze naam eigenlijk?’. De gespreksgroep geeft u de mogelijkheid ervaringen en herinneringen met 

andere nieuwe bewoners uit te wisselen en hen zo wat beter te leren kennen.  

 

De gespreksgroep vindt plaats in de …………… (plek), op ……dagochtend van ……. tot …… en start 

op …………………..(datum).  

 

Als u mee wilt doen, dan kunt u dat aan ………..(naam van iemand van de voorbereidingsgroep of van 

de teamleidster) doorgeven. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Mocht u nog 

vragen hebben, dan kunt u bij een van de onderstaande medewerkers terecht. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

 

(de namen van de medewerkers die in de voorbereidingsgroep zitten) 
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Bijlage 2 Voorbeelden van uitnodigingen 

 

Voorbeeld  1   

 

Uitnodiging   
 

“It kofjepraatsje” 

 
Graag willen we u uitnodigen op 1 november 2007 
voor een gezellig samenzijn onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
 
Plaats  : Multifunctionele ruimte (1e etage) 
Tijd  : 9:30-11:00 
 
Het thema van deze 1e bijeenkomst: “Uw eigen 
naam”. Een leuk onderwerp voor een nadere 
kennismaking en introductie van “it kofjepraatsje”. 
 
Vriendelijke groeten namens onze werkgroep: 

Annette Evenboer  
Sonja Talsma  

Sjoeke Bijlsma 
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Voorbeeld 2 

Uitnodiging          
 

 

 

Voor “Op de koffie” 
Datum: dinsdag 1 juni 2010 
Tijd: 10.00-11.30 
Ruimte: activiteitenruimte 
Gast: Marcelle Mulder 
 
Thema: “Oorlog en bevrijding” 
 
We gaan met elkaar praten over zowel de oorlog als de 
bevrijding. Wat zijn uw herinneringen aan deze tijd?  
Wanneer u nog spullen heeft uit die tijd, dan kunt u deze 
meenemen. 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Petra Zwaan  
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Bijlage 3  Voorbeelden van de opzet van een gespreksbijeenkomst 

 

Voorbeeld 1 

programma eerste gespreksbijeenkomst over ‘Uw eigen naam’ op [datum] 

 

Voorbereiding: 

1. Klaarzetten flap over en dergelijke, taakverdeling afspreken 

2. Welkom en naamkaartjes maken voor nu en de volgende keren (gekleurd papier in drieën 

gevouwen, met een dikke stift je naam op zetten).  

3. Informatie over de gespreksgroep [‘Op de koffie’]: Hoe is die tot stand gekomen? Voor wie is 

die bedoeld? Het doel is kennismaken en stukjes uit uw levensverhaal uitwisselen met andere 

mensen in huis 

4. Hoe richten we de bijeenkomsten in? 

 vier keer, elke twee weken rond koffietijd, hierna op [7 juni, op 21 juni en op 5 juli]. 

 elke keer begint met een verslagje van de vorige keer. 

 elke keer heeft een ander onderwerp.  

 elke keer is er een andere gespreksleidster. 

5. Inleiding over ‘Uw eigen naam’:  

Iemand met naam en toenaam noemen: je naam, vooral je voornaam, is je persoonlijk bezit. 

Geschenk van je ouders, begin van je levensverhaal, maken je tot een uniek individu, 

onderscheidt je van anderen. Namen zijn belangrijk: men gelooft dat je naam iets zegt over de 

drager: vernoemingen naar grootouders, heilige: wens dat je de eigenschappen van de 

vernoemde krijgt. Naamsverandering: verbastering, verkleining als koosnaam. Die mag niet 

iedereen gebruiken. Andere naam soms, om bepaalde redenen. Soms wordt je naam nooit 

meer genoemd, maar ze kan weer opgepoetst worden.  

6. Opdracht: Schrijf uw naam op een blad, omgeven door allerlei dingen die u invallen rond uw 

naam: losse woorden, zinnen, gedachten, kriskras door elkaar. Gebruik de vragen op de flap 

over als hulpmiddel om op gedachten te komen. We wisselen met elkaar uit, wat onze 

gedachten zijn rondom onze namen, zoeken op wat onze namen betekenen en vertellen 

waarom we meedoen aan deze gespreksgroep. 

7. Afsluiting: Waar zullen we het de volgende keer over hebben? Bv over geuren van vroeger? Of 

over wat we met onze handen hebben gedaan? Of over het huis waar we in woonden? Of over 

ouder worden?  
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Voorbeeld 2  

Programma laatste gespreksbijeenkomst over ‘Wonen in een woonzorgcentrum’  

 

Voorbereiding;  

1. 9.30 uur: medewerkers aanwezig voor overleg 

bloemen kopen, mededelingenbord klaarzetten, tafels en stoelen klaarzetten 

taken verdelen, Lysbeth notuleert, Marian verzorgt de koffie, thee en traktatie 

 

2. 9.45 uur: bewoners ophalen 

 

3. Welkom 

De bewoners worden van harte welkom geheten. Koffie, thee, algemeen praatje. 

 

4. Mededelingen. 

 Voorstellen van de gast, de teamleider zorg. Hij vertelt iets over zichzelf. 

 Vandaag is de laatste bijeenkomst van onze gespreksgroep. Na afloop gaan we met 

elkaar eten in het restaurant. 

 Er ligt een bewoner van de groep in het ziekenhuis, daarom voorstellen om deze 

bewoner een kaart te sturen. 

 

5. Thema Wonen in een verzorgingshuis 

Ik vertel ter inleiding wat er zoal vooraf kan gaan aan de beslissing om in een verzorgingshuis 

te gaan wonen. 

Voor u hier kwam wonen woonde u zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving. U verzorgde 

u zelf, u nam beslissingen die genomen moesten worden zelf. Kortom u had de regie over uw 

leven in eigen handen. 

Verhuizen naar een zorginstelling is voor velen het verlies van hun huis, een huis met vele 

herinneringen. Afscheid nemen van spullen die niet mee kunnen. Afscheid nemen van de buurt 

en vertrouwde omgeving. 

Voordat het besluit om in een verzorgingshuis te gaan wonen wordt genomen maken veel 

ouderen een lang proces door, waarbij voordurend de voor- en nadelen worden afgewogen. Er 

moet als het ware naar toe gegroeid worden, wordt wel gezegd. Bij weer een andere groep 

ouderen is er nauwelijks sprake van een vrije keuze. Door omstandigheden bijvoorbeeld een 

val kunnen hierin mee spelen. 

Vragen als “Verlies ik nu volledig de regie over mijn eigen leven?” zullen bij u misschien ook 

boven zijn gekomen. 

   

6. Opdracht 

Werk in tweetallen. Leg ieder een A-viertje in de breedte voor u neer. Schrijf linksboven het 

woord ‘voordelen’ op en rechtsboven het woord ‘nadelen’. Zet daaronder links de voordelen op 

die u ervaart van uw huidige woonplek en rechts de nadelen van uw huidige woonplek 

vergeleken met uw vorige woonplek. Hoe meer naar links u een voordeel opschrijft, hoe groter 

u het voordeel vindt, hoe meer naar rechts, hoe groter het nadeel. Op de flap-over staan de 

onderwerpen waar u aan kunt denken: veiligheid, ruimte, regie, privacy, contact met anderen, 

gezondheid, verzorging, spullen, eten en drinken, naar buiten, huishouding, bezigheden, buurt, 

ontspanning, enzovoorts. Vul om de beurt uw A-viertje in. Na afloop bespreekt u met zijn allen 

ieders bevindingen. (Medewerkers maken dit keer niet zelf de opdracht, maar ondersteunen de 

ouderen door goed dóór te vragen.) 
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7. Afsluiten 

 Bewoners bedanken 

 Medewerkers bedanken 

 Gast bedanken 

 Wat vond men van [‘Op de koffie’]? 

 Wat vond men van de thema’s? 

 Wat willen de bewoners? Wel of niet doorgaan met [‘Op de koffie’] 


