Levensvragen en zingeving
herkennen en begeleiden
Aandacht voor geestelijke
verzorging bij mensen thuis

Coaching, begeleiding en
scholing aan professionals
en vrijwilligers

Levensvragen
en zingeving
Als professional of vrijwilliger in
zorg en welzijn ontmoet u tijdens
uw werk regelmatig mensen met
levensvragen. Heeft u vragen over

inschakelen. Mensen kunnen
rechtstreeks contact opnemen met
het centrum. Natuurlijk kunt u als
professional of vrijwilliger ondersteuning bieden door het eerste
contact voor hen te leggen.

hoe u hiermee om moet gaan, dan
kunt u terecht bij het Centrum
Levensvragen in de Vallei. Ook
kunt u mensen doorverwijzen

Aanbod voor professionals en vrijwilligers

naar een geestelijk verzorger,

Aan professionals en vrijwilligers

aangesloten bij het Centrum, die

werkzaam in zorg en welzijn in

gespecialiseerd is in het bege-

de eerste lijn, biedt Levensvragen

leiden bij levensvragen.

in de Vallei ondersteuning in het
herkennen en begeleiden van

Levensvragen komen meestal

levensvragen. We komen graag

op als het leven niet meer van-

langs voor scholing, voorlich-

zelfsprekend is. Dat kan zomaar

ting of om te overleggen waar

gebeuren of het gevolg zijn van

behoeften binnen de organisatie

een bijzondere gebeurtenis, zoals

liggen waarbij geestelijk verzor-

ziekte, overlijden, verlies of trau-

gers kunnen ondersteunen.

matische ervaring.
Levensvragen kunnen gaan over
grote vragen zoals de zin van het
leven. Maar ook alledaagse vragen
als wat een dag voor iemand de
moeite waard kan maken. Als
mensen daarmee niet bij hun vertrouwde netwerk terecht kunnen,
kunt u een geestelijk verzorger

Scholingen
Scholingen rond het signaleren
en begeleiden van levensvragen.
Voorbeelden van thema’s:
•

Wat is geestelijke verzorging?

•

Omgaan met zingevings- en
levensvragen.

•

Ethiek en moreel beraad.

•
•

en verlies.

Aansluiten bij overlegvormen in de eerste lijn

Culturele en religieuze en/of

Een geestelijk verzorger kan aan-

levensbeschouwelijke onder-

sluiten bij multidisciplinaire over-

werpen.

leggen (MDO’s) en/of Palliatieve

Omgaan met (eigen) rouw

Thuiszorggroepen (PaTz-groepen).

Coaching on the job
Een geestelijk verzorger kan
meelopen met de professional/
vrijwilliger in de wijk en/of
huisartsenpraktijk om ter plekke
ondersteuning te bieden in het
herkennen en omgaan met
levensvragen.

Begeleiding van teams
In de begeleiding van teams wordt
onder andere gebruik gemaakt
van casuïstiekbespreking om
zo samen helder te krijgen wat
bijvoorbeeld belangrijk is in het

Hoe bereikt u ons?
Interesse in scholing, coaching on
the job, teambegeleiding, moreel
beraad of andere ondersteuning?
Neem contact op met Levensvragen in de Vallei via de mail:
info@levensvragenindevallei.nl
of bel met 06 58 88 57 81.
Eén van de geestelijk verzorgers neemt dan zo snel mogelijk
contact op om een afspraak te
maken.

werk.

Moreel beraad

Wat kost het?

Moreel beraad is een systematisch

Door inzet van subsidie van de

gesprek met betrokken zorgverle-

overheid zijn er geen kosten

ners rond een moeilijke keuze.

verbonden aan de ondersteuning

Wanneer een team worstelt met

van professionals en

moeilijke keuzes, zoals ‘wat is goe-

vrijwilligers.

de zorg voor deze cliënt?’, dan kan
een moreel beraad helpen om hierin
een juiste afweging te maken.

Het gaat om vragen die te maken hebben met …
… Zingeving

... Keuzes maken

Waarom overkomt mij dit?

Wat is hier en nu voor mij een

Waarom nu?

goede keuze? Wat weegt voor mij
het zwaarst? Waar gaat het ten

… Leven en dood
Wat betekent mijn leven voor
mij? Wat betekent de dood voor

diepste om? Wie of wat is echt
belangrijk voor mij (geweest)?
Wie of wat geeft mij steun?

mij? Hoe wil ik afscheid nemen?

... Religie en rituelen
… Levensbalans
Hoe is mijn leven verlopen?
Welke keuzes heb ik gemaakt?
Wat had ik liever anders gehad
of anders gedaan?

Waar vind ik kracht? Kan een
ritueel (godsdienstig, zoals een
gebed of zegen, of niet-godsdienstig) een steun zijn in deze situatie
of op dit moment in mijn leven?

Telefoon:

06 58885781

E-mail:

info@levensvragenindevallei.nl

Website:

www.levensvragenindevallei.nl

‘Aandacht is voedsel voor de ziel
onmisbaar als de liefde’
Marinus van den Berg

