
De betekenis van aandacht

Kennisfestival Aandacht voor betekenis 



Aandacht

‘Aandacht is een groot, kostbaar en 
zeldzaam goed en wie het vandaag als 
beroepskracht nog opbrengt, is haast 
een engel. Of schatrijk en een beetje 
getikt.’ 
Andries Baart (2004). Aandacht. Etudes in presentie. Uitg. 
Lemma.

In de wereld van de professionele zorg-
en dienstverlening, van de geestelijke 
verzorging en bijvoorbeeld het 
welzijnswerk, komt aandacht in het 
gedrang. Het is niet meetbaar en zou 
dan ook niet merkbaar bijdragen aan 
kosteneffectieve zorg. 
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De functies van 
aandacht

(Baart, 2004)
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Het 
goede 
zoeken

Nabij komen

Kunnen 
verschijnen

Erkenning 
bieden

Troost 
geven



Relationele
zingevingsthema’s
SamenZin project

• Als mens of persoon gezien
worden

• Belangstelling ervaren

• Erkenning krijgen

• Aandacht voor het 
levensverhaal

• Ruimte voor het onoplosbare

• Empathie ervaren

• …..
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Diverse 
manieren
waarop
aandacht
een plek
heeft in de 
zorg voor
zingeving

Cliënten: 

• hoe aandacht geven aan wat er in het eigen leven echt toe 
doet? 

Professionals: 
• Hoe aandacht geven aan de zingevingsdimensie van het 

bestaan? (als dat niet je specialisme is) 
• Hoe aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg voor 

zingeving: reflectie op het eigen handelen?
• Hoe contact aangaan, contact houden en samenwerken? 

(interdisciplinaire samenwerking)

• Onderzoekers:
• Hoe een lastig fenomeen als ‘aandacht voor betekenis’ 

onderzoeken? 
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Aandacht als de ‘centrale onderliggende
interventie’ in de geestelijke verzorging

Hoe de aandacht voor ‘aandacht voor betekenis’ te versterken in zorg en welzijn?



Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Landelijke Kenniswerkplaats 
Zingeving en Geestelijke 
Verzorging

va. 1 okt 2021

Versterking  
GV Thuis

va. 1 okt 2022

Versterking zorg 
voor zingeving in 
eerstelijnszorg en 
sociaal domein
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onderzoek

Lijn 2: differentiatie

effectonderzoek
Lijn 1: zingevingsbehoeften

Lijn 3: expertiseontwikkeling

kennisinfrastructuur

leren en opleiden

Raad van Advies

Cliëntenraad

kernteam samenwerkingspartners
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Meedoen?

• Ga aan de slag met de tools die vandaag zijn aangereikt

• Deel je kennis en de materialen in je organisatie en netwerk 

• Wil je meedenken in wat nodig is om het vak van GV Thuis te 
versterken? Doe dan bv mee aan een luistersessie

• Wil je ambassadeur ‘zorg voor zingeving’ worden? 

• Wil je beproefde interventies inbrengen voor de kennisbank? 

• Wil je je afstudeeronderzoek doen naar de GV Thuis of ZvZ Thuis? 

• Wil je de cliëntenraad komen versterken?

• Mail dan naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl
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Het stokje 
doorgeven

• Schrijf je naam op de envelop

• Sta even stil: Wat kun jij verder brengen na 
vandaag? Schrijf het op het kaartje

• Wissel het kaartje uit met je buur

• De buur voegt iets toe aan het kaartje dat jou 
helpt om dit vorm te geven: 
een tekening, symbool of woorden

• Je krijgt je eigen kaartje in de envelop weer 
terug 
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Save the 
date: 
vrijdag 24 
november 2023

Kennisfestival Zorg voor Zingeving
www.kenniswerkplaatszingeving.nl
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