Educatie-aanbod
Centrum voor Levensvragen Flevoland
november 2020
Alle organisaties in Flevoland met medewerkers die zorg verlenen in de thuissituatie, kunnen kosteloos een training,
workshop of begeleiding aanvragen op het gebied van omgaan met levensvragen (van cliënten). De locatie en tijden
van de bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld, en zijn
online mogelijk.
Er zijn ook enkele modules waar iedereen zich voor kan inschrijven, die voldoet aan de criteria voor de subsidie: je bent
ouder dan vijftig, of je bent ernstig ziek, of je naaste is ernstig
ziek. Deze modules zijn in de tabel met een kleur aangegeven.
Op de volgende pagina’s is het actuele educatieve aanbod te
vinden van geestelijk verzorgers/begeleiders die bij het Centrum voor Levensvragen Flevoland zijn aangesloten. Zij zijn
zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het lesgeven. Ben je
geïnteresseerd? Neem dan contact op met de betreffende
docent(en). Op www.cvl-flevoland.nl is meer informatie te
vinden.
Deze informatie komt van de website www.cvl-flevoland.nl.
Met vragen en/of opmerkingen kun je daar terecht via de
contactpagina.
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Aan deze informatie zijn geen rechten te ontlenen. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.
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Anne van Leeuwen
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:

Anne van Leeuwen
Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Kampen en Online
in overleg
06 – 1389 2077
kwintessens@solcon.nl

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Rouwen in vijftien woorden
Aan de slag met de volgende thema’s:
1) Die naast je hoort/hoorde; 2) Eindeloos/peilloos verdrietig;
3) Wie ben ik zonder jou? 4) Alleen verder.

Mensen die een half
jaar geleden en langer
een dierbare verloren

Verzorgenden,
helpenden

Van kijken naar zien
Herkennen van zingevingsvragen. Aan de slag met de volgende
thema’s:
1) ´Er zijn´ voor je cliënt; 2) De diepte in; 3) Een persoonlijk leerplan.
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Duur en lesvorm

Code

4-6 p

4 x 2 uur
Gespreksgroep

AL01

max 12 p

3 x 2 uur
Training

AL02
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Charlotte Molenaar
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:

Charlotte Molenaar (Tijdelijk afwezig van februari 2021 t/m augustus 2021)
Almere en Online
in overleg
06 – 5083 9685
charlotte@apieceofsense.nl

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Omgaan met levensvragen
In deze interactieve workshop krijg je aan de hand van casuïstiek
zicht op het omgaan met levensvragen van cliënten/patiënten en
welke vaardigheden je verder kunt ontwikkelen.

Vrijwilligers en
professionals uit zorg
en welzijn

Richtlijn Zingeving en spirituele zorg in de palliatieve zorg
Aan de hand van casuïstiek raken de deelnemers bekend met de
Richtlijn Zingeving en spirituele zorg in de palliatieve zorg. De workshop geeft inzicht in de eigen houding en vaardigheden.
Op maat: levensthema of actualiteit
Op aanvraag kan een workshop of lezing op maat worden gemaakt
rondom een levensthema (zoals eenzaamheid, levenseinde, verlies,
identiteit, hoop) of een actualiteit.
Moreel beraad
Leiden van moreel beraad.
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Duur en lesvorm

Code

20 p

1 dagdeel
Workshop

CM01

PATZ-groepen

15 p

1-1,5 uur
Workshop

CM02

In overleg

In overleg

In overleg

CM03

Professionals uit zorg
en welzijn

In overleg

In overleg

CM04
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Jacob Oeverbeek
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:
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Jacob Oeverbeek
Noord- en Oost-Flevoland en Online
in overleg
06 - 2897 1364
jacob@oeverbeek.nl

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Duur en lesvorm

Code

Moreel beraad
Leiden van moreel beraad

Professionals uit zorg
en welzijn

In overleg

In overleg

JO01
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Marjanne van de Mheen
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:

Marjanne van de Mheen
Dronten en Online
in overleg
06 – 5715 2846
mc73@live.nl

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Huis van je leven
Het Huis van je Leven© is een huis met verschillende kamers die staan
voor de verschillende levensgebieden. Een methode die orde kan
brengen in chaos, met een metafoor die de werkelijkheid structureert en vereenvoudigt.

Mensen met
levensvragen

1-8 p
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Duur en lesvorm

Code

1,5 uur
Gesprekken

MM01
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Thecla van Aart
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:
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Thecla van Aart
Noordoostpolder en Online
in overleg
06 – 8357 5405
theclavanaart@live.nl

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Duur en lesvorm

Code

Moreel beraad
Leiden van moreel beraad

Professionals uit zorg
en welzijn

In overleg

In overleg

TA01
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Rawie Sewnath
Docent:
Locatie:
Tijden:
Telefoon:
E-mail:

Rawie Sewnath
Almere, Dronten, Lelystad en Online
in overleg
06 – 1269 0801
rawiesewnath@hotmail.com

Module

Voor wie?

Aantal deelnemers

Ontdekken van Levensvragen
Theorie en praktische oefeningen: de levensvraag achter de hulpvraag (leren) horen.

Vrijwilligers en
professionals uit zorg
en welzijn

Zin in een andere cultuur
Transculturele kennis; omgaan met vragen bij andere culturen, in het
bijzonder de Surinaams-Hindoestaanse. Theorie en praktische oefeningen.

Vrijwilligers en
professionals uit zorg
en welzijn

Meditatie voor zingeving
Meditatieve technieken om het hoofd leeg te maken en verder te
kunnen. combinatie van oosterse en westerse filosofie, levensbeschouwing en zingevingsaspecten.
Moreel beraad
Leiden van moreel beraad.
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Duur en lesvorm

Code

20 p

1 dagdeel
Workshop

RS01

8p

2 x 2 uur
Training

RS02

Zorgmedewerkers en
cliënten in de eerste lijn In overleg
(via de zorgmed.)

In overleg

RS03

Professionals uit zorg
en welzijn

In overleg

RS04

In overleg
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