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In deze e-zine informeren wij u over actuele ontwikkelingen rondom 

het thema levensvragen en ouderen. Via onze website 

www.netwerklevensvragen.nl blijft u dagelijks op de hoogte. 

 

Inspirerende blogs 

 

 Geestelijk verzorger 

Paula Irik schrijft over 

Dementieland en de 

expositie Leestekens  

 Marjanne Romkema 

vertelt hoe zij met 

Theetijd Theater in 

gesprek komt met 

dementerenden 

 Lies Vogelzang schrijft 

over de portretten die zij maakt van ouderen in een 

verpleeghuis en wat dit bij de ouderen oproept 

Heeft u ook een inspirerende ervaring of ontmoeting gehad en wilt u 

hier een blog over schrijven? Laat het ons weten via 

levensvragen@vilans.nl 

 

 

 

 

PRIL informatie 

 

PRILbijeenkomst 12 juni 

Op 12 juni van 9.20-12.45 

komt het Platform Regionale 

Initiatieven Levensvragen 

(PRIL) bij elkaar. De taal en 

positionering van de 

zingevingsdeskundige staat als 

thema centraal. Daarnaast is 

er ruimte voor uitwisseling en 

het opdoen van (nieuwe) inspiratie. Meer informatie 

 

Interviews met PRILinitiatiefnemers 

René Rosmolen vertelt over project Onder de Vijgenboom: over de 

mooie kanten van ouderdom (Amersfoort). Een project vanuit de 

kerk. 

Piet Ronnes vertelt over het hebben van een lange adem bij project 
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Van mens tot mens ('s Hertogenbosch). Een zelfstandig project. 

Ben Vinke vertelt over de vele projecten en invalshoeken voor 

zingeving vanuit WijZ (Zwolle). Een project vanuit welzijnswerk. 

Actuele informatie beschikbaar? 

Alle PRILleden opgelet! Bijna alle projecten op de site zijn 

geactualisserd. Is jouw project nog niet geactualiseerd, neem dan 

contact met ons op: levensvragen@vilans.nl 
 

 

Trainingswinkel 

 

Training 'Mijn leven in fragmenten', voor vrijwilligers en 

professionals  

De beproefde en succesvolle methode ‘Mijn leven in fragmenten’ is 

een praktisch hulpmiddel om met ouderen, in de eerste fase van het 

dementieproces, in gesprek te gaan over de belangrijke thema’s in 

hun leven. De gesprekken aan de hand van themakaarten leiden tot 

zichtbare levensverhalen, die vervolgens weer gelegenheid geven om 

op andere momenten met de dementerende in gesprek te gaan.  

Datum: 4 juni (13.30-17.00) en 18 juni (13.30-17.00) in Utrecht; 

kosten: €160,00 exclusief set Mijn Leven in fragmenten 

Trainer: Janco Wijngaard 

 

Themabijeenkomst Wmo Zin in zelfredzaamheid 

Voor Wmo-professionals en leden van Wmo-raden die meer willen 

weten en leren over het aanboren van eigen kracht en aandacht 

hebben voor zingeving, biedt de Trainingswinkel van het 

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen de themabijeenkomst 

Zin in Zelfredzaamheid aan. In deze bijeenkomst leren Wmo 

professionals op herkenbare wijze wat ‘zin in zelfredzaamheid’ 

inhoudt. En hoe ze dit in kunnen zetten in hun contact met cliënten. 

Deelnemers werken interactief met het thema aan de hand van 

casuïstiek. Na afloop hebben de deelnemers handvatten hoe ze de 

kwaliteit van hun werk kunnen vergroten door aandacht te hebben 

voor zingeving van de cliënt.  

 

Succesvolle training in Arnhem 

De Trainingswinkel van het Expertisenetwerk gaf succesvolle 

trainingen voor het netwerk Levensvragen in Arnhem. Op de site 

http://www.levensvraagbaakarnhem.nl staan mooie citaten van 

deelnemers over de training. 

 

Trainingen op maat 

Naast de Open Trainingen biedt de Trainingswinkel ook trainingen op 

maat, bijvoorbeeld trainingen voor vrijwilligers over 

zingeving/levensvragen bij mensen met dementie. Neem voor de 

mogelijkheden contact op via levensvragen@vilans.nl 
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De Verhalencirkel is een 

speels en gebruiksvriendelijk 

hulpmiddel om in gesprek te 

gaan over levensvragen. 

Aandacht voor levensvragen 

draagt bij aan kwaliteit van 

leven. Voor professionals en 

vrijwilligers is het niet altijd 

eenvoudig in gesprek te gaan 

en te horen wat mensen echt 

bezig houdt. De Verhalencirkel 

helpt hierbij. In een 1 op 1 

gesprek of in een groep. Met 

iemand die je al langer kent, of iemand die je juist beter wilt leren 

kennen. Dit instrument werd ontwikkeld door Bureau Kwiek ism 

Palliatief Netwerk Noord en Midden Twente.  

 

 

 

 

Nieuws 

 

Voor mensen die niet meer zullen genezen, heeft theologe en 

oncologe Van Laarhoven ‘Levensgesprekken’ opgezet. Mensen die 

vermoedelijk nog enkele maanden te leven hebben, kunnen zo’n 

levensgesprek aangeboden krijgen. Hierin zullen geestelijk verzorgers 

vragen hun ‘levenslijn’ op te tekenen, een lijn met de hoogte- en 

dieptepunten in hun leven. Hun liefdes, tegenslagen, overwinningen, 

het moment waarop ze kanker kregen; alle pieken en dalen van het 

leven worden op een iPad in kaart gebracht. Iedereen kan een 

levenslijn zoeken in wat hij of zij heeft meegemaakt. De 

levensgesprekken worden aangeboden aan patiënten in de palliatieve 

fase in zeven ziekenhuizen. Daarbij zal Van Laarhoven onderzoeken 

of deze gesprekken het welzijn van de patiënten vergroot in de 

laatste tijd voor hun dood.' 

 

Meer nieuws uit de sector 
 

 

Gratis boek! 

 

De boeken Omgaan met zinvragen en Een dag die de moeite waard 

is, zijn al geruime tijd gratis digitaal beschikbaar. Nu zijn ook de 

hardkopies gratis op te vragen, zo lang de vooraard strekt!  

Meer informatie 
 

 

Agenda 

 

Er staan veel activiteiten op de agenda voor de komende 

maanden. Een volledig overzicht vindt u op onze website. 

Hieronder een selectie.  

 

Werkconferentie Agora op 10 april 

Doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen en inspiratie opdoen 

rond spirituele zorg in de laatste fase. Dit jaar is het thema: Aandacht 

voor levensvragen; hoe open je het gesprek? 

Meer informatie 
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Training voor vrijwilligers (ouderenorganisaties) 

Op 22 mei en 3 juni vindt er vanuit PCOB en Unie KBO een training 

plaats over Omgaan met levensvragen van ouderen. Deze training 

komt voort uit het project ‘Wat ik eigenlijk wil vragen’. Immers: de 

échte’vragen komen vaak pas op het eind van een bezoek naar 

voren. De training is bedoeld voor vrijwilligers. Met name die 

vrijwilligers die bezoeken aan ouderen coördineren en/of vrijwilligers 

hierbij begeleiden. De training vindt plaats in Amersfoort, voor meer 

informatie: Peter.kruitbosch@pcob.nl 

 

 

Blijf op de hoogte via... 

 

 RSS feeds op onze website 

 Onze gratis Literatuurattenderingsservice biedt u 

maandelijks per e-mail een overzicht van recente binnen- en 

buitenlandse literatuur uit wetenschappelijke tijdschriften, 

vakbladen, boeken, rapporten en onderzoek. 

 Twitter. Onder de naam @LevensvragenOud stelt het 

Expertisenetwerk volgers direct op de hoogte van nieuwe 

columns, materialen of literatuur.  

 Delicious, hier komt u bij links over levensvragen terecht 

die het Netwerk voor u verzamelt – zoals trainers, praktijken 

van geestelijk verzorgers of inspirerende sites. 

 De LinkedIn groep Expertisenetwerk levensvragen en 

Ouderen telt 620 leden. Hier kunt u in discussie gaan met 

anderen die aandacht voor levensvragen belangrijk vinden. 

Door u (gratis) in te schrijven voor LinkedIn kunt u 

deelnemen aan de groep en contact leggen met andere 

geïnteresseerden. 

 

 

Deze e-zine is een uitgave van het Expertisenetwerk Levensvragen 

en Ouderen en verschijnt eens per zes weken. De volgende uitgave 

verschijnt half mei. U kunt kopij aanleveren tot 1 mei 2014 via 

levensvragen@vilans.nl  

Aanmelden E-zine 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen  

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil op uiteenlopende 

manieren de aandacht voor en ondersteuning bij levensvragen in zorg 

en welzijn vergroten. Naast het organiseren van 

uitwisselingsbijeenkomsten en projecten gericht op 

deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en vrijwilligers, 

biedt het Expertisenetwerk ondersteuning bij innovatieve projecten 

gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. 

Redactie 

Marije Vermaas 

De redactie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en 

onderhouden van deze nieuwsbrief en maakt gebruik van bronnen die 

betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de 

juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan 

de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Tevens is de 
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redactie niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites 

waarnaar wordt verwezen. 

 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een 

samenwerking van ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC 

Zeggenschap in zorg, MOgroep, PCOB en Unie KBO, Reliëf, 

Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.  

De activiteiten van het Expertisenetwerk worden mede 

mogelijk gemaakt door: Brentano, de gezamenlijke religieuzen 

in Nederland via de commissie PIN, Ministerie van VWS, 

Ouderenfonds, Porticus, R.C. Maagdenhuis, RCOAK, 

Skanfonds, Sluyterman van Loo, Vereniging Het Zonnehuis en 

VSBfonds. 
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