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Vicky Hölsgens observeerde voor haar 

promotieonderzoek keukentafelgesprek-

ken in Eindhoven en Sittard-Geleen en 

interviewde generalisten en consulenten. 

Ze ervoer dat ‘zingeving’ in die gesprek-

ken nauwelijks aan bod komt. En dat 

terwijl mensen vaak vol zitten van de 

invloed van hun problemen op de zin van 

hun leven. Soms spoelt zo’n verhaal direct 

bij kennismaking over de hulpverleners 

heen, soms wordt het zichtbaar via zijde-

lingse opmerkingen. Maar de hulpverle-

ners gaan daar vaak niet op in of kunnen 

dat niet in hun beleving, veelal tot hun 

eigen spijt. De focus van de gesprekken ligt 

op het inventariseren van iemands huidige 

probleem, als input voor de indicatie. Een 

verhaal over waarden, contacten, (on)moge-

lijkheden en doelen van iemand, in relatie tot 

zichzelf en anderen, botst met de beschik-

bare tijd van de hulpverlening en de directe 

hulpmogelijkheden van een gemeente. En 

dus wordt ‘zingeving’ omzeild en afgekapt of 

verwordt het tot een ingevuld stippellijntje op 

een lange vragenlijst. Gevolg? Aan de andere 

zijde van de keukentafel voelen mensen zich 

soms onvoldoende gehoord. 

Vicky vertaalde deze constatering in het 

advies aan hulpverleners om gericht te 

blijven op de ander. “Ga niet in je hoofd zitten 

met de gedachte ‘ik heb weinig tijd’. 

Luister naar de ander en sluit daar bij aan. 

Hoe zit hij erbij, waar zit hij vol van? En als 

je een lijst met gesprekspunten hanteert, 

start dan met de Z van zingeving. Want 

dan gaat het gesprek over wat mensen 

het belangrijkste vinden in hun leven. Dan 

focus je niet op het probleem, maar kom 
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Zingeving in de hulpverlening

Geen tijd voor zingeving

“Het zoeken naar zin behoort de kern van hulpverlening te zijn.” Het was 

een opmerking van een toehoorder tijdens de derde themabijeenkomst 

die de Bibliotheek Eindhoven en Neos organiseerden als onderdeel van hun 

samenwerking. Het klonk eigenlijk zo vanzelfsprekend. Mensen hebben 

problemen, zien het niet meer zitten en hulpverleners helpen hen weer in 

contact te komen met wat betekenis en zin geeft aan hun leven. Hun krachtbron, 

zogezegd. Maar is daar voldoende ruimte voor in de praktijk? Drie sprekers gingen 

daar op 21 juni vanuit hun eigen praktijkervaringen op in: onderzoekster Vicky 

Hölsgens, voormalig straatpastor en huidige manager bij het Leger des Heils 

Flevoland Luc Tanja, en de Eindhovense straatpastor Rob Kosterman.

Sluit aan en kijk verder
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je te praten over de betekenis van het 

probleem voor hem als mens. En ga dan 

samen zijn verhaal herinterpreteren. Er is 

een breuk ontstaan in zijn verhaal, hoe 

kun je hem helpen daar weer iets van te 

maken? ” 

Luc Tanja heeft, op een heel organische 

manier, het ‘ultrakorte gesprek’ als 

antwoord gevonden op de tijdsbeperking 

in de hulpverlening. Dat kan variëren van 

een babbeltje van pakweg een minuut 

tot korte boodschappen en reacties via 

social media, soms zelfs alleen een like 

op facebook. Waar tien persoonlijke of 

praktische woorden of enkel een opgesto-

ken duimpje Luc slechts seconden kost, 

kan de boodschap voor de ontvanger van 

zingevende betekenis zijn. Want deze 

krijgt aandacht, waardering, hij voelt 

steun, medeleven, hij wordt gezien, hij 

doet ertoe. Een like als ultrakorte vorm 

van zingeving. Het werkt, laat Luc aan de 

hand van diverse voorbeelden weten. 

Natuurlijk moeten dak- en thuislozen 

wel een smartphone hebben, maar uit 

praktijkervaring weet hij dat die inmid-

dels tot de elementaire levensbehoeften 

behoort. Hij kent zelfs een dakloze in een 

tentje in het Amsterdamse havengebied 

die zonnepaneeltjes heeft aangeschaft 

om zijn mobiel op te laden. Wat Luc van 

Ultrakorte vorm van zingeving

zijn ervaringen heeft geleerd? Dat het 

belangrijk is dat dak- en thuislozen zo’n 

sociaal platform krijgen - faciliteer de 

smartphone en oplaadmogelijkheden! Ga 

er als hulpverlener ook zelf mee aan de 

slag: gebruik social media in de contacten

met dak- en thuislozen. Wees niet bang 

voor fouten en dat anderen mee kunnen 

kijken. Houd de privacy goed in de gaten 

en blijf eerlijk en oprecht reageren, dan 

bouw je vanzelf krediet op. En onderschat 

nooit de kracht van een enkel woord of 

één duimpje: het kan zóveel voor iemand 

betekenen!”

Tijd. Dat is nu net iets wat straatpastor 

Rob Kosterman wèl volop heeft voor 

kwetsbare mensen. Hij vergelijkt hulpver-

lening met werkdagen waarin mensen 

hard aan zichzelf moeten werken, terwijl 

het pastoraat volgens hem juist de sabbat 

is: een dag van zitten en rusten. Een dag 

ook van ontmoeten, verhalen vertellen en 

je bezinnen op de thema’s van het leven. 

Ieder mens heeft het nodig, zo stelt hij, 

om even stil te zitten en ruimte en aandacht te 

creëren voor zichzelf en voor de ander. Daklo-

zen op straat hebben daar doorgaans weinig 

gelegenheid toe. Een hapje, een praatje en wat 

aandacht in de inloop, dat is het overdag wel 

zo’n beetje. Voor hen kan de straatpastor 

de functie van spiegel van het contact met an-

deren vervullen. “Een spiegel waarin ze zichzelf 

leren kennen en (tijdelijke) antwoorden vinden 

op persoonlijke vragen. Zo laden ze zich weer op 

om verder te kunnen met hun leven.”

Rob biedt een luisterend oor en probeert ruimte 

en aandacht te creëren voor het persoonlijke 

verhaal en de eigenheid van de ander. “Het 

pastoraat draait immers om (levens)verhalen. 

Dit samenzitten gebeurt vaak één op één, maar 

ook in groepsgesprekken. Er wordt dan gedeeld 

en vaak breekt door de barsten van een gebro-

ken leven de schoonheid van het eigene door. 

Want aandacht maakt dat de mens oprijst uit 

zijn verhaal.”

 

Los van deze spiegelfunctie handelt de 

straatpastor ook in schrijnende situaties. Zo 

heeft Rob menigeen al op de rit gezet naar een 

oplossing, onder andere via Caritas Instelling 

Sint Catharina, het Leger des Heils en Neos. 

Aandacht, waardering, ontmoeting en het 

levensverhaal van de ander. Altijd goed om 

in de spiegel te kijken: komen we voldoen-

de toe aan zingeving in de hulpverlening?  

Straatpastoraat is de sabbat

“Rob: Ik luister naar de zwaarte 

van het verhaal van de ander, ik 

verdraag mee, houd het met de 

ander uit, treur en vier de kleine 

overwinningen mee en bewaar 

geduld bij teleurstellingen” 


