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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. 

 

Uw reactie gevraagd op Kwaliteitsstandaard 

Levensvragen (concept) 

 

De conceptversie van de Kwaliteitsstandaard Omgaan met 

levensvragen is klaar: Graag uw feedback! In samenwerking met 

relevante veldpartijen ontwikkelt het Expertisenetwerk Levensvragen 

en Ouderen een kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen 

van ouderen in de langdurende zorg. Dit maken Zorginstituut 

Nederland en het ministerie van VWS mogelijk. Als u wilt meedoen 

aan deze consultatieronde, lees dan de concepttekst (pdf) en vul 

de vragenlijst in.  

Het is belangrijk om te reageren voor 14 maart 2014. 

 

Lees ook het artikel van Christien Begemann over de 

Kwaliteitsstandaard (dec 2013, Geron) 
 

 

Zingeving en de Wmo 

 

Aandacht voor zingeving en de 

eigen kracht is een belangrijke 

peiler voor het slagen van de 

transitie van Verzorgingsstaat 

naar Participatiemaatschappij. 

Het Expertisenetwerk wil 

daarom wmo- en 

welzijnsprofessionals informeren en trainen over het belang van 

aandacht voor zingeving voor participatie, motivatie en het aanboren 

van eigen kracht. Kanttekening daarbij is dat de meest kwetsbare 

mensen vooral zorg nodig hebben – niet iedereen is immers bij 

machte te participeren of zelfredzaam te zijn.  

Zie voor informatie: 

 Korte film over zingeving en participatie, door elke 

welzijnsorganisatie of gemeente in te sluiten op hun website 

 Kennisdossier Aandacht voor Iedereen en Vilans: 'Zin in 

zelfredzaamheid - Zingeving en welbevinden in de 

Wmo' (gratis te downloaden) 
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Maatschappelijk rendement van Motto 

 

Motto Rotterdam, één van de 

PRIL-leden, heeft onderzoek 

laten uitvoeren over het 

maatschappelijk rendement 

van hun project rondom 

aandacht voor levensvragen 

bij mensen thuis. Dit blijkt 40-60% te zijn. Een interessante 

uitkomst! 

Lees het onderzoek 

 

 

 

 

Trainingswinkel Open aanbod 

 

Training ‘Mijn leven in kaart’, voor vrijwilligers en 

professionals 

Wilt u met ouderen een levensboek maken? Uit onderzoek blijkt dat 

ouderen uitnodigen om hun levensverhaal te vertellen positieve 

effecten heeft. Het maken van een levensboek kan hiervoor een 

goede stimulans bieden. In één dagdeel leert u aan de hand van de 

beproefde en succesvolle methode ‘Mijn leven in kaart’ om met een 

oudere gesprekken aan te gaan en een levensboek samen te stellen.  

Datum: 13 mei van 12.30-17.00, in Utrecht; kosten: €145, inclusief 

set Mijn leven in kaart t.w.v. €35,00  
 

 

Inspirerende blogs 

 

 Pedicure Anne van der Sypt schrijft over 

een dame die niet (meer) weet wie ze is. 

 Geestelijk verzorgster Joke Werner 

schrijft over haar ervaringen met een 

gespreksgroep van dementerende ouderen. 

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 

 

 

 

 

Nieuwe versie van het Groeiboek 

 

Voor iedereen met een regionaal initiatief of ideeën voor een 

regionaal initiatief met aandacht voor levensvragen, is het Groeiboek 

geschreven. Een handig document vol informatie over het starten van 

een initiatief, de keuze voor het inzetten van vrijwilligers of 

professionals, financiële mogelijkheden, organisatorische 

voorwaarden, literatuur enzovoorts.  

Het Groeiboek groeit steeds met alle kennis die vanuit de regionale 

initiatieven binnen het platform regionale initiatieven levensvagen 

wordt gedeeld.  

De derde versie (feb 2014) is nu beschikbaar! 
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Nieuws 

 

Sprakeloos Gevoel 

Het project Sprakeloos Gevoel van Stichting Else maakt gebruik van 

twee hulpmiddelen bij het op gang brengen van de communicatie 

over spiritualiteit tussen verzorgers (professionals én vrijwilligers) en 

de cliënten in de ouderenzorg: 

1. Een filmpje met karakteristieke, herkenbare beelden, klanken en 

teksten 

2. Een handleiding met achtergrondinformatie en toelichting 

bij de vertoonde beelden. 

Het eerste filmpje over hindoeïsme is nu beschikbaar.  

 

 

Agenda 

 

Er staan veel activiteiten 

op de agenda voor de 

komende maanden. Een 

volledig overzicht vindt u 

op onze website. Hieronder 

een selectie.  

 

Jaarcongres Reliëf 

Op 14 maart 2014 in Doorn vindt het Reliëf jaarcongres plaats over 

'de participatiesamenleving: wat bezielt ons?' Het meest geciteerde 

woord uit de eerste troonrede van onze nieuwe koning was de 

aankondiging dat we op weg zijn naar een participatiesamenleving. 

Een aanduiding van de in volle gang zijnde herstructurering van de 

zorg- en welzijnssector. Wat zijn de motieven voor deze transitie naar 

een participatiesamenleving? O.a. Gabriël v.d. Brink en Jacobine Geel 

zullen hun medewerking verlenen.  

 

Symposium Mens(on)waardig Lijden - Reliëf en Luce 

Symposium op 2 april over de begrippen menwaardig en 

onmenswaardig lijden. Inleiders zijn theoloog prof.dr. Eric Borgman, 

palliatief arts Marc Desmet s.j. en predikant-geestelijk verzorger 

dr.Annemarieke van der Woude. Naast een dramatisch intermezzo 

over de figuur van Job en het lijden in de wereld is er ruimte voor 

onderling debat en ontmoeting. Een symposium voor pastores, 

geestelijk verzorgers, zorgverleners, bestuurders en vrijwilligers.  

 

Train de Trainer Landkaart Mentaal Welbevinden - Vilans 

Op donderdag 3 april is er een open Train de Trainer over de 

Landkaart Domein Mentaal Welbevinden in Utrecht. In de 

training leert u onder andere meer over het Domein Mentaal 

Welbevinden, leert u de Landkaart gebruiken bij gesprekken met 

cliënten, familie en zorgmedewerkers en krijgt u tips over literatuur 

en materialen. De training is zodanig van opzet, dat u na deze 

middag de training in uw eigen organisatie kunt geven. De training 

kost 67,50 (inclusief Reispakket Mentaal Welbevinden, koffie en 

thee).  

 

 

 

 

Blijf op de hoogte via... 

 

http://stichting-else.nl/spiritualiteit/sprakeloos-gevoel/
http://www.netwerklevensvragen.nl/?id=2339


 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. 

 Inmiddels telt de LinkedIn groep Expertisenetwerk 

levensvragen en Ouderen meer dan 250 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 in december. U kunt kopij aanleveren tot 1 maart 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 

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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