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Ervaring workshopbegeleider Ans
Verwegen: “Het zijn de kleine dingen, die
het deden…een vriendelijke lach, de
opmerking van een man in rolstoel, die zei:
Hee, jullie zeggen mij tenminste gedag…op
de afdeling stormen hulpverleners langs mij
heen, zonder iets te zeggen, mij te
begroeten of te herkennen…ik heb daar
het gevoel, dat ik niet belangrijk ben…,
niets waard ben, omdat ik in een rolstoel
zit!”

Maart 2013
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U kunt de uitgave Kunstmanifestaties KunstZINnig! Lokaal aan de slag met
zingeving in de maatschappelijke opvang downloaden op www.loc.nl/publicaties of
op www.loc.nl/kunstzinnig.
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Inleiding
In 2013 vonden twee kunstmanifestaties KunstZINnig plaats in Den Haag en
Nijmegen. Door middel van kunst, creatieve activiteiten en inhoudelijk debat is
stilgestaan bij zingevingsvraagstukken van cliënten uit de maatschappelijke
opvang en hoe hier meer aandacht aan kan worden besteed in de
hulpverlening. Dit handboek is bedoeld als inspiratiebron en handvat voor
gemeenten en lokale projectleiders die zelf een kunstmanifestatie rondom het
thema zingeving en kunst in de maatschappelijke opvang willen organiseren.
Het idee van de kunstmanifestatie is ontstaan, omdat uit onderzoek is
gebleken dat er grote spraakverwarring over zingeving bestaat tussen cliënten
en hulpverleners. Cliënten vinden zingeving de belangrijkste succesfactor in
de hulpverlening. Vaak hebben cliënten meerdere crisismomenten in hun
leven gekend en hebben zij een deel van hun eigenwaarde verloren. Veel van
hen zijn op zoek naar iets wat hen motiveert en hen opnieuw richting kan
geven aan hun leven. Als je een doel hebt in je leven, is het ook makkelijker
om weg te blijven van bijvoorbeeld een verslaving of een negatief sociaal
netwerk. Voor cliënten is zingeving vaak heel concreet: de dingen die ervoor
zorgen dat je plezier hebt in je leven, dat het leven zin geeft. Bijvoorbeeld
kinderen, vrienden, werk, een hobby of andere doelen of dromen in het leven.
Hoewel zingeving voor cliënten dus een belangrijk onderwerp is, vinden veel
hulpverleners het lastig om op te pakken. Ze weten niet precies wat zingeving
inhoudt en hoe zij er aandacht aan kunnen besteden. Ze vullen het soms als
iets religieus of spiritueels in en vinden dat vervolgens een privézaak. Het is
vaak gemakkelijker om aan huisvesting of activering te werken, omdat dit
concrete en
zichtbare resultaten
oplevert. Een
kunstmanifestatie is
een laagdrempelige,
creatieve en
krachtige manier om
de dialoog tussen
alle betrokken te
stimuleren.
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2 Doelen van een kunstmanifestatie over
zingeving
Doel van een kunstmanifestatie is om het onderwerp zingeving toegankelijk
en bespreekbaar te maken. Dit gebeurt op drie manieren. Ten eerste worden
cliënten door creatieve activiteiten aan het denken gezet over datgene wat zij
waardevol vinden in hun
eigen leven. Ten tweede
stimuleert het hulpverleners
om met hun cliënten in
gesprek te gaan over
zingeving en om dit actief
op te pakken in de
hulpverlening. Ten derde
brengt een
kunstmanifestatie
hulpverleners, cliënten en
beleidsmakers met elkaar
in gesprek en worden zij aangezet om samen zingeving een belangrijke plek
te geven in de hulpverlening.
Cliënt en zingeving centraal
Op een KunstZINnig! (mid)dag krijgen cliënten de mogelijkheid om door
middel van een gesprek, een gedicht of een schilderij hun zingevingsverhaal
te vertellen en te laten zien wat echt belangrijk voor hen is. Hulpverleners
ervaren dat zingeving op verschillende manieren kan worden opgepakt en dat
zij dit niet altijd in de vorm van een gesprek hoeven te doen. Daarbij biedt de
manifestatie de gelegenheid aan hulpverleners om contact te leggen met
kunstenaars die affiniteit hebben met de doelgroep en het onderwerp en die
wellicht in een later stadium iets voor de organisaties kunnen betekenen.
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In gesprek met elkaar
Een kunstmanifestatie heeft als doel om hulpverleners, cliënten en
beleidsmakers op inhoudelijk
niveau met elkaar in gesprek te
Theoloog en journalist, Arjan Broers: “Ik
laten gaan. Waar in de dagelijkse vond een grote gelijkwaardigheid tussen
alle betrokkenen: doelgroep, hulpverleners,
praktijk vaak weinig tijd wordt
wethouder, bestuurders en aanwezigen.
genomen voor zingeving, is dit
Voor mijzelf is zingeving het verschil tussen
een goed moment om er samen
het luisteren naar problemen om ze op te
over te praten en het onderwerp
lossen of zoeken naar het verlangen dat er
in verborgen gaat.”
de volle aandacht te geven. Niet
alleen wordt het gesprek tussen hulpverlener en cliënt geopend, ook tussen
hulpverleners, beleidsmakers, burgers en cliëntenvertegenwoordigers kunnen
gesprekken en samenwerking ontstaan. Juist omdat zingeving gaat over de
goede dingen van het leven, vinden de verschillende partijen elkaar op
passie, dromen en plezier.
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Wat is een kunstmanifestatie over zingeving?
Een kunstmanifestatie is een actieve (mid)dag, waar dak- en thuislozen,
hulpverleners en betrokkenen van de maatschappelijke opvang, samen
komen om het thema zingeving samen te ervaren. Enerzijds is het werken
aan een kunstwerk een vorm van zingeving voor de dak- en thuislozen zelf.
Anderzijds laten ze met hun kunst ook aan anderen (hulpverleners,
buurtbewoners en
beleidsmakers) zien wat
belangrijk voor hen is.

De activiteiten
De kunstmanifestatie
bestaat uit minimaal 5
workshops waarin het
thema zingeving door
bijvoorbeeld dichten,
schilderen, acteren, tekenen, muziek, film of boetseren centraal staat.
Centrale vraag daarbij is: ‘Wat is voor jou het meest waardevol in je leven?’.
Het begrip zingeving wordt in de breedste zin van het woord opgevat, en heeft
dus geen directe relatie met een specifieke religieuze stroming. De workshops
worden zoveel mogelijk aangeboden door lokale kunstenaars en
cliënteninitiatieven.
Daarnaast is er een gespreksactiviteit, waarin genodigden en bezoekers op
dieper niveau gedachten en ideeën over zingeving in de hulpverlening met
elkaar kunnen uitwisselen. Dit kan de vorm hebben van een
rondetafelgesprek, een stellingenspel, discussie of een debat. Het is aan de
organisator om te bepalen welke andere activiteiten er verder worden
aangeboden. Denk aan netwerkactiviteiten, verzorgings- of
welnessactiviteiten of gezamenlijk eten.
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De bezoekers
De doelgroep van de
manifestatie bestaat uit (ex) daken thuislozen, hulpverleners en
beleidsmakers. Daarnaast
kunnen ook buurtbewoners, de
wijkagent of andere
dienstverleners en studenten
worden uitgenodigd. Tijdens de
kunstmanifestaties in Nijmegen
en Den Haag waren tussen de 75
en 100 cliënten, hulpverleners en
beleidsmakers aanwezig.
De locatie
Een kunstmanifestatie vindt
plaats in een buurthuis, cultureel
centrum of bijvoorbeeld een
instelling voor maatschappelijke
opvang.

De kunstmanifestatie in Nijmegen is een
combinatie van creatieve workshops,
verwennerijen zoals een pedicure, een
kappersbeurt en lekkere hapjes en een
inhoudelijke discussie over zingeving.
Cliënten, hulpverleners en andere
geïnteresseerden worden door de
kunstenaars uitgenodigd om met
kunstactiviteiten te laten zien wat echt
belangrijk is voor hen. Voor de aanwezigen
die liever met elkaar in gesprek willen over
het belang van zingeving, is er een
inhoudelijk rondetafelgesprek. Zowel in de
discussie als tijdens de workshops wordt er
op prachtige manieren vormgegeven aan
hoop, inspiratie en concrete actie rondom
het thema. Niet alleen de cliënten hebben
een mooie middag, maar vooral ook de
hulpverleners en andere bezoekers nemen
veel mee. Zij hebben een middag lang
ideeën mogen opdoen over hoe zij met hun
cliënten kunnen stilstaan bij zingeving.

De organisator
Zowel een gemeente als een
lokale organisatie uit de
maatschappelijke opvang kan
het initiatief nemen voor een
kunstmanifestatie. Voor de
uitvoering worden één à twee
lokale projectleiders aangesteld.
De projectleider kan een professional zijn of een actieve vrijwilliger, zoals een
ervaringsdeskundige met een groot netwerk en ervaring met het organiseren
van evenementen voor de doelgroep. In de uitvoering wordt de projectleider
bijgestaan door vrijwilligers, lokale kunstenaars en cliënteninitiatieven.
Daarnaast is het belangrijk dat er een journalist, fotograaf en/of filmploeg
aanwezig is om de manifestatie en de resultaten vast te leggen.
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Voorbeeldprogramma van een kunstmanifestatie
Tijdstip

Activiteit
Ontvangst met koffie en dagopening
door medewerker zingeving van een
van de betrokken instellingen
2 Workshoprondes, keuze uit:
•
Maskers maken: wat is jouw
gezicht van binnen en naar
buiten toe?
Zeefdrukken: wat is jouw
droomhuis?
•
Schilderen: door de combinatie
van kleuren en gesprek kom je
dichter bij je gevoel
•
Koken: koken met passie
•
Muziek: eigen teksten en muziek
maken
•
Graffiti: een muur mooi maken
met beeld over de zin en onzin
van het leven
•
Sieraden maken: ieder steentje
heeft een eigen betekenis
•
Sport: tussen de kunstzinnige
workshops ook tijd voor
sportiviteit
Doorlopende lunch.
Presentatie en miniveiling van een
aantal gemaakte kunstwerken,
voordragen van een gedicht door een
cliënt.
Debat aan de hand van stellingen over
de rol van zingeving in de
hulpverlening. Deelnemers aan het
debat zijn cliëntenraden,
gemeenteraadsleden van verschillende
politieke partijen, bestuurders en
hulpverleners van instellingen in de
maatschappelijke opvang.

9.30u-10.00u

10.00u-12.45u

12.15u-13.30u
15.15u-16.00u

16.00u-17.00u
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Wat is er nodig voor een kunstmanifestatie?
Om een kunstmanifestatie te kunnen organiseren die écht impact heeft, moet
er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Onderstaande zes
punten zijn nodig voor een succesvolle manifestatie.

Projectleider en initiatiefnemer
De manifestatie wordt in één stad georganiseerd door een lokale projectleider.
Deze kan aangesloten zijn bij een instelling voor maatschappelijke opvang,
welzijnsorganisatie of andere lokale stichting. De projectleider heeft ervaring
met de doelgroep en bezit een groot netwerk in de maatschappelijke opvang.
Daarnaast heeft hij of zij aantoonbare ervaring met het zelfstandig
organiseren van
evenementen voor daken thuislozen en
omgang met een groter
budget. Een richtlijn voor
de tijdsbesteding voor
de organisatie van een
kunstmanifestatie is
gemiddeld minimaal acht
uur per week gedurende
zes maanden.
Contracten
Het is aan te raden om van te voren afspraken te maken over het
projectleiderschap, planning,
contract, inhoud, doel en het
Kunstenaar, Peter Rijnsburger: “Vliegers
budget. Dit geeft de projectleider
maken riep, vooral bij de wat oudere
houvast bij de organisatie van de deelnemers, jeugdherinneringen op. De
meesten konden goed vertellen hoe ze dat
manifestatie en het vastleggen
deden en met welke 'houtje touwtje'
van afspraken met kunstenaars,
materialen ze die in elkaar knutselden. Het
vrijwilligers en andere
even vergeten van jezelf en bezig zijn om
iets voor elkaar te krijgen zie ik als een
betrokkenen. Ook is het aan te
zinnige bezigheid.”
raden om van te voren afspraken
te maken over terugkoppeling en zichtbaarheid van resultaten (richting
opdrachtgever, aanwezigen, media). Met de manifestatie wordt tenslotte een
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begin gemaakt met het benadrukken van het belang van zingeving in de
hulpverlening, het is jammer als hier niet op wordt doorgepakt.
Budget
Afspraken moeten worden gemaakt over vergoedingen voor
projectleiderschap, de kunstenaars, vrijwilligers en andere betrokkenen. Er is
in ieder geval budget nodig voor:
•
•

Vergoeding voor de kunstenaars die een workshop geven.
Vergoeding/uurtarief voor de projectleider

•
•
•

Reiskosten voor de workshopleiders, vrijwilligers en projectleider
Locatiehuur, catering en evt. audiovisuele materialen
Het materiaal dat de workshopleiders nodig hebben bij de
kunstworkshops
Kosten voor PR materiaal, zoals uitnodigingen, posters en artikelen
Telefoon-, reis- en administratiekosten voor de projectleider

•
•

Hieronder staat een voorbeeld van een begroting van een kunstmanifestatie.
De begroting is sterk afhankelijk van de lokale context, personele en overige
kosten.

Begroting kunstmanifestatie
Personele kosten
Uren

Omschrijving

Tarief p. uur

Totaal

96

Workshopleiders *

€ 40

€ 3.840

413

Lokale projectleiders **

€ 35

€ 14.560

Overige kosten
Draaiboek (rapport)

€ 250

Reiskosten

€ 750

Zaalhuur en catering

€ 5.000

Materialen

€ 2.000

Totaal overige kosten

€ 8.000

Totaal inclusief BTW
* Uitgaande van 6 workshopleiders (kunstenaars) in twee steden voor elk 8 uur (inclusief voorbereiding en overleg)
** Uitgaande van 2 lokale projectleiders gedurende 6 maanden voor 8 uur per week
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€ 34.400

Verantwoording en
evaluatie
Van te voren wordt in overleg
met de opdrachtgever en de
uitvoerende partij vastgesteld
hoe er wordt geëvalueerd en
over welke gegevens
verantwoording zal worden
afgelegd. Dit geeft zowel de
projectleider als de opdrachtgever houvast in het traject. Er kunnen afspraken
worden gemaakt over het aantal bezoekers dat bereikt wordt, de uiteindelijke
producten (foto’s die gebruikt kunnen worden als expositie, een artikel, filmpje
etc.), tijdsplanning en wat de manifestatie uiteindelijk concreet moet
opleveren. Verantwoording van het budget is belangrijk en het is aan te raden
dat de projectleider minstens eenmaal gedurende de voorbereiding de stand
van zaken terugkoppelt naar de opdrachtgever. Leg van tevoren afspraken op
papier vast over hoe verantwoording van de kosten geregeld moet worden
(bonnen declareren, offertes, urenregistratie etc.). Zowel door de projectleider
als door andere betrokkenen.
PR en communicatie
Voorafgaand is de PR en het aanspreken van het netwerk belangrijk om
bekendheid te geven aan de manifestatie. Dit kan middels een flyer of poster,
maar het blijkt vooral goed te werken wanneer de projectleider en/of
vrijwilligers het netwerk en cliënten actief persoonlijk uitnodigen.
Om te garanderen dat de manifestatie ook na afloop bij een breed publiek
bekend is, is het belangrijk om al
vanaf het begin contacten te
De pedicure: “Ik voelde dat de mensen
leggen met media en eventueel
lichamelijk gespannen waren, maar als ze
na de behandeling opstonden was die
een journalist (een student
spanning weg. Ik ben verbijsterd wat
journalistiek of
onvoorwaardelijke aandacht en een
ervaringsdeskundige) in te
luisterend oor kunnen doen. Het heeft met
schakelen voor de PR en
mijzelf ook veel gedaan.”
communicatie. Het gaat hierbij
om de aankondiging van de manifestatie, het maken van flyers, uitnodigingen
en posters, gebruik van sociale media en het maken van film, foto’s of een
verslag op de dag zelf.
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Wat levert een kunstmanifestatie op?

Kunst als middel tot gesprek

Workshopbegeleider, Thijs Frissen:
“Terwijl de deelnemers druk doende waren,
was er ook nog ruimte om iets te vertellen.
Waarom iemand een schilderij maakt ipv
een “vlek”, welke rust er kan uitgaan van
tekenen in alle drukte van de zaal en het
goede gevoel dat dat geeft. Onderling werd
er ook gesproken over hoe iemand het
aangepakt had, er was ook bewondering
voor elkaars werk.”

Op de manifestaties in Nijmegen
en Den Haag hebben de
bezoekers nieuwe ideeën
gekregen over hoe zij vorm
kunnen geven aan zingeving.
Hulpverleners en beleidsmakers
hebben ervaren dat zingeving
niet ingewikkeld of ongrijpbaar is en dat je er op meer manieren bij stil kan
staan dan een één op één gesprek in een spreekkamer. Zingeving, wensen,
waarden en normen komen vaak juist sterk naar voren in een tekening,
schilderij, gedicht of mooie
uitspraak. De opzet met
kunstworkshops zorgt er al
voor dat er een open en
creatieve sfeer is op de
manifestatie en dat voelt als
een warm bad voor veel
cliënten. Mensen voelen zich
welkom en gezien.

Positie van zingeving in de
hulpverlening

Straatpastor: “Mooi was dat mensen elkaar
ontmoet hebben op het punt van verlangen,
het punt van dromen als je wilt. Wat is er te
dromen? Waar kom je je bed voor uit? Hoe
belangrijk is een woonruimte voor je? En
dat dat ook zingeving blijkt.”

Daarnaast levert een inhoudelijke
activiteit, waarin aanwezigen
echt de diepte in kunnen rondom
zingeving, veel inzicht en openheid op over zingeving. Zo blijkt uit de
inhoudelijke discussie in Nijmegen dat zingeving sterk verweven is met de
innerlijke mens en dat het onlosmakelijk verbonden is met alle andere
aspecten van het leven. Zingeving kan dus niet genegeerd worden in de
hulpverlening. Een inhoudelijke activiteit biedt de gelegenheid om in gesprek
met elkaar te gaan en te kijken waar zowel bruggen als uitdagingen liggen.
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Gemeenschappelijke visie op
zingeving
Door tijdens de kunstmanifestatie
elkaars standpunt, visie en belang
te leren kennen, kan daarna samen
worden gewerkt aan de kwaliteit van
de hulpverlening en herstel van de
doelgroep. Dit is mooi, aangezien
herstel vooral gerealiseerd blijkt te
worden door aan te sluiten op wat
echt belangrijk is voor de cliënt. De
manifestatie biedt bij uitstek de
mogelijkheid om elkaar hierin te
vinden en samen de krachten te
bundelen. Het inspireert mensen
niet alleen, het brengt mensen ook
makkelijker in beweging.

Op de kunstmanifestatie in Nijmegen is
men het er in het inhoudelijke debat al
snel over eens dat zingeving
onlosmakelijk is verbonden met de mens
en dat het een duidelijke plek in de
hulpverlening verdient. Wethouder:
“Zingeving is iets dat doorvloeit in alle
levensgebieden”. Soms wordt het thema
automatisch opgepakt door
hulpverleners, maar uit de discussie
blijkt dat cliënten vaker ervaren dat hun
begeleiders niet weten wat zij met het
onderwerp moeten en er weinig tijd en
ruimte voor vrij maken. Wat het daarbij
lastig maakt is dat veel hulpverleners de
druk voelen om snel aanwijsbare
resultaten te boeken in deze tijd van
bezuinigingen.

Theoloog en journalist, Arjan Broers:
“Mensen hebben heel goed door waar het
om gaat bij zingeving. Het enige gevaar dat
ik beluisterde is dat zingeving een ding op
het to-do-lijstje wordt, iets actiefs, terwijl het
volgens mij altijd met iets passiefs begint:
ontvankelijkheid, aandacht voor wat er is bij
een concreet persoon.”
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Aanpak en organisatie
Onderstaand stappenplan helpt de projectleider van de kunstmanifestatie de
organisatie goed op poten te zetten:

Voorbereiding 6 maanden van tevoren
•
Afspraak maken over wie de projectleider vervangt bij evt. ziekte
•
•

Afspraken maken over terugkoppeling, verantwoording en zichtbaarheid
resultaten
Afspraken maken over budget, vergoedingen en financiële afhandeling

Voorbereiding tot 2 maanden van tevoren
•
Locatie en catering regelen
Programma opzet maken
Planning maken
Praktische zaken bepalen: tijd, aantal mensen, benodigdheden etc.
Benaderen kunstenaars en ervaringsdeskundigen om een workshop te
verzorgen
•
Benaderen debatleider en deelnemers van het debat of andere
inhoudelijke activiteit
•
Contacten leggen met instellingen, cliëntenraden, gemeente, politici,
buurtbewoners
Workshopbegeleider Ans Verwegen:
•
PR materialen maken
“Mensen zijn bezig met de opdracht
•
Journalist, fotograaf en
verleden, heden en toekomst op het bord te
filmers regelen
krijgen. Hierdoor worden zij geprikkeld en
•
Vrijwilligers werven voor
spontaan vertellen zij hun hele
levensverhaal. Het verleden, dat vaak
tijdens de manifestatie
negatief was, het heden, waaruit vaak
dankbaarheid naar hulpverlening en
Voorbereiding vanaf 2 maanden
omgekeerd ook trots en zelfwaardering
van tevoren
naar henzelf komt naar voren. Door stil te
staan bij hun toekomstvisie, deze te
•
Voorlopige begroting
formuleren en in beeld en tekst neer te
opstellen, mede voor
zetten, zetten zij hun toekomst kracht bij”
tussentijdse verantwoording
•
PR materialen maken en verspreiden
•
Netwerk benaderen en uitnodigingen versturen
•
Programma definitief maken
•
Afspraken met workshopleiders over het centraal zetten van zingeving in
de workshop
•
Deelnemers voor de inhoudelijke activiteit werven en uitnodigen.
•
•
•
•
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•
•

Draaiboek voor de dag zelf maken
Inventariseren welke materialen er nodig zijn voor de workshops

Voorbereiding 1 week voor de manifestatie
•
•

Doelgroep en hulpverleners (nogmaals) actief persoonlijk uitnodigen
Met vrijwilligers, debatleiders en workshopleiders taken en draaiboek
doornemen

•

Deelnemers inhoudelijke activiteit informeren over doel en inhoud van
de activiteit en hun rol

•

Bedankjes voor
vrijwilligers kopen
Laatste afspraken
maken over locatie
en catering

•

Op de dag zelf
•
Klaarzetten
materiaal, locatie en
catering
•
Ontvangst gasten
•
Aftrap met introductie en doel manifestatie
•
Deelnemers begeleiden naar activiteiten, coördineren verloop van
workshops en debat
•
Afsluiting en bedanken vrijwilligers
Evaluatie en afronding
•
Nabespreken met workshopleiders, vrijwilligers en debatleider
•
Foto’s, persbericht en film verspreiden via internet e.a. media
•
•
•
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Afhandeling financiën en organisatorische zaken
Verslag van de manifestatie maken en benoemen resultaten
Terugkoppeling van de resultaten naar deelnemers
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Achtergrond KunstZINnig!
De aanpak van deze kunstmanifestaties is ontstaan op basis van de
praktijkervaringen van de kunstmanifestaties in Den Haag en Nijmegen in
2012. Het idee voor deze manifestaties is ontstaan vanuit de gedachte dat
kunst de kloof tussen cliënten en hulpverleners zou kunnen dichten. Dat is
gebleken! De manifestaties zijn een vervolgstap geweest in de reeks met
activiteiten in de maatschappelijke opvang rond het thema zingeving. Het
begin daarvan lag in 2008 toen MOVISIE constateerde dat het leefgebied
zingeving in de maatschappelijke opvang opvallend leeg bleef in
hulpverleningsplannen en rapportages. Ook in gesprekken met medewerkers
in deze sector, bleek dat zij moeilijk uit de voeten konden met dit thema.

Geschiedenis en achtergrond project
Uit onderzoek blijkt dat cliënten en hulpverleners andere accenten leggen als
het om zingeving gaat. Zo refereren cliënten vooral naar alledaagse
zingeving, terwijl hulpverleners zingeving vaker koppelen aan
levensbeschouwing en religie. Zij beschouwen het vaak als te privé en niet
onmiddellijk relevant, waardoor ze het niet aankaarten in de hulpverlening.
Deze divergentie leidt in de praktijk tot miscommunicatie (Akkermans en Van
Leeuwen, 2009). Dit is een gemiste kans, want als je een doel hebt om voor
te leven, zal je minder snel terug vallen in alcohol- en/of drugsgebruik
(Barendregt et al, 2009 en Gerritsen, 2010). Daarbij maakt zingeving
onderdeel uit van het herstelproces. Het is het herwinnen van je gevoel van
eigenwaarde: weten wie je bent en voelen dat je ertoe doet, net als ieder
ander (Boevink, 2007).
Onvoldoende aandacht voor wat belangrijk is voor de cliënt is het
voornaamste knelpunt voor cliënten. Onduidelijkheid over wat zingeving is en
hoe je dat vertaalt in de hulp aan dak- en thuislozen zijn de twee voornaamste
knelpunten vanuit hulpverleners.
MOVISIE bewandelt meerdere wegen die tot doel hebben zingeving een plek
te geven in de hulpverlening. Onderzoeken van de Universiteit van Utrecht
(2008) en de Hogeschool van Utrecht (2009) hebben inzicht gegeven in de rol
van zingeving in de opvangsector. Het onderzoek, dat bestond uit interviews
met ruim 150 dak- en thuislozen en hulpverleners, laat zien dat zingeving een
onderbelichte dimensie is in de maatschappelijke opvang. De behoefte aan
praktische handreikingen werd daarin duidelijk (Akkermans en Van Leeuwen,
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2009). MOVISIE heeft met de Hogeschool Utrecht en Bureau Akkermans
daarom het initiatief genomen tot een inspirerende brochure Zin Werkt!
Zingeving in de hulp aan dak- en thuislozen (Grootoonk, E. e.a., december
2010). De brochure ondersteunt bij begripsbepaling rond zingeving. Met het
project Zingeving op de kaart willen we de dialoog over het thema verder op
gang brengen.
Het project is opgezet vanuit MOVISIE, landelijke kennisinstituut en
adviesbureau voor sociale vraagstukken, en LOC Zeggenschap in zorg, een
landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Het project is mogelijk
gemaakt door Skanfonds en VSBfonds. De kunstmanifestaties binnen het
project zijn georganiseerd door Het Kruispunt Nijmegen en Stichting
(z)onderdak Den Haag. Informatie over het project is te vinden op
www.loc.nl/kunstzinnig.
Advies nodig?
Wilt u meer weten over het organiseren van een manifestatie in uw eigen
gemeente of instelling of over zingeving in
het algemeen? Neem dan contact op met
Petra van Leeuwen van MOVISIE:
p.vanleeuwen@movisie.nl.
Zie voor meer informatie over zingeving
ook de LinkedIn-groep Zingeving in de
hulpverlening.

Troubadour Ben Dirks:
“Ballonnen oplaten was mede
dankzij de strakke witte lucht
een mooi moment.”
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