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 Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband

 van onderstaande organisaties: 

Contactgegevens

Trainingswinkel:

T 06-33924320

training@netwerklevensvragen.nl

www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel

Aandacht voor levensvragen 

vormt het hart van goede 

kwaliteit van welzijn en zorg 

voor ouderen



Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen

De ouderen waar Noraly contact mee heeft, zitten soms zomaar wat voor zich uit te kij-
ken. “Gaat het wel met u?”, vraagt ze dan. “Ja hoor, kind”, is het antwoord dat ze vaak 
krijgt. “Maar het is hier zo stil. Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik vandaag 
niet gewoon in bed blijven liggen?” Noraly weet er niet zo gauw een antwoord op en 
gaat verder met haar werk.

Herkenbaar? Ouder worden brengt met zich mee dat mensen terugkijken op het leven en 
vooruitkijken naar het einde. Vooral wanneer ze te maken krijgen met toenemende afhan-
kelijkheid of verlies, kunnen ze moeite hebben om zinvolle dagen te ervaren. Ouderen zijn 
tevreden over de zorg die ze ontvangen maar vinden de aandacht voor hun levensvragen 
onvoldoende. Aandacht voor levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. 

Werkt u in de zorg- of welzijnssector als professional, vrijwilliger of mantelzorger? Welke 
rol of functie u ten aanzien van ouderen ook vervult, u krijgt ongetwijfeld te maken met 
zingeving en levensvragen. Deze herkennen en ermee omgaan vraagt om bepaalde kennis 
en vaardigheden.

Als bestuurder, manager of stafmedewer-
ker bij een zorg- of welzijnsorganisatie 
heeft u invloed op de wijze waarop de 
organisatie aandacht en ondersteuning 
geeft aan ouderen met levensvragen. 
En hoe medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers worden begeleid en 
getraind.

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen agendeert, inspireert en biedt ondersteu-
ning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn met het volgende 
aanbod: 

De Trainingswinkel

We organiseren themabijeenkomsten, interactieve workshops en trainingen voor beroeps-
krachten, vrijwilligers en mantelzorgers. De trainingen worden voor elke organisatie op 
maat gemaakt. Ervaren trainers staan garant voor deskundige en inspirerende begeleiding. 

Website, Twitter en Linkedin

- www.netwerklevensvragen.nl    
U vindt er kennis over levensvragen, werkvormen om uw deskundigheid te vergroten 
en veel praktijkervaringen over omgaan met levensvragen in de intramurale zorg, 
zorg thuis en in welzijn. 

- Twitter @LevensvragenOud  
Blijf op de hoogte van activiteiten en nieuws. 

- Linkedingroep Levensvragen en Ouderen  
Start een discussie, stel vragen of reageer op inbreng van groepsleden.

Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL)

Binnen het Platform Regionale Initiatieven (PRIL) vindt onderlinge uitwisseling en 
inspiratie in uw eigen regio plaats. Met een themagerichte aanpak ondersteunen we 
deze initiatieven. Het PRIL komt twee keer per jaar bij elkaar en deelnemers wisselen 
kennis uit over de verdere ontwikkeling van hun eigen initiatieven.

Implementatie Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

We ondersteunen zorgorganisaties, zowel intramuraal als thuiszorg, bij het omgaan 
met levensvragen van ouderen. Dit doen we via het werkprogramma ‘Liefdevolle 
Zorg en Waardigheid, toepassen van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen’. Vilans en 
Reliëf coachen en begeleiden deze trajecten namens het Expertisenetwerk Levens-
vragen en Ouderen. 

Op onze website www.netwerklevensvragen.nl vindt u actuele
informatie over onze activiteiten. 

De foto’s in deze folder zijn gemaakt door Ronald van Erkel n.a.v. de fotowedstrijd mentaal 
welbevinden van www.zorgvoorbeter.nl 


