?
Professionele begeleiding
bij levensvragen

Het Centrum voor Levensvragen is er voor wie het fijn vindt om met een
deskundige te praten over het leven, over diepere vragen daarbij, om het
hart te luchten of om anders te kijken naar het levensverhaal.

Voorbeelden van levensvragen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hoe ga ik om met verlies en gemis?
Hoe houd ik regie over mijn leven? Wat als dat niet meer kan?
Wat betekent mijn ziek-zijn voor mijn naasten?
Wat is de zin of mijn doel in het leven?
Hoe ga ik om met eenzaamheid?
Hoe ga ik om met spijt? Hoe kan ik vergeven?

Wat is het Centrum voor Levensvragen?
Het Centrum voor Levensvragen (CvL) is er voor individuele begeleiding
en groepsbegeleiding bij levensvragen met oog voor persoonlijke
levensvisies. Het centrum is een samenwerkingsverband van geestelijk
verzorgers/begeleiders in Flevoland en werkt in opdracht van de
Netwerken Palliatieve Zorg in Almere en in Noord- en Oost Flevoland.
(www.npzalmere.nl / www.netwerkpalliatievezorg.nl)

Via de website www.cvl-flevoland.nl kun je
rechtstreeks een afspraak maken met een
begeleider. Je vindt daar de profielen van bij ons
aangesloten begeleiders.

Themabijeenkomsten

Contact
06 1517 1448
(ook WhatsApp)

info@cvl-flevoland.nl
www.cvl-flevoland.nl

Het CvL biedt aan groepen van 50-plussers
thema-bijeenkomsten aan om geïnspireerd door een
boek, film of iets anders, over een thema (bijvoorbeeld eenzaamheid)
met elkaar te spreken over levensvragen in combinatie met bijvoorbeeld
wandelen. Actuele informatie op de website, www.cvl-flevoland.nl

Educatie voor zorgverleners
Het CvL biedt aan professionele en vrijwillige zorgverleners aan huis,
inclusief mantelzorgers en maatjes, gratis trainingen in het omgaan met
levensvragen. Zoals onze workshop Levensvragen Signaleren.
Het aanbod vind je op www.cvl-flevoland.nl

Wat zijn de kosten?
Ben je thuiswonend, 50 jaar of ouder, in je laatste levensfase of een
naaste daarvan, dan worden de kosten door het Centrum voor
Levensvragen gedekt vanuit een subsidie. Het aantal kosteloze
gesprekken is beperkt doordat het CvL hiervoor gebonden is aan een
subsidieregeling. Voor diensten die niet onder de subsidieregeling vallen,
wordt een vergoeding gevraagd. De praktische details met betrekking tot
de dienstverlening bespreek je rechtstreeks met de begeleider.
Op de website www.geestelijkeverzorging.nl/kosten kun je meer
informatie vinden over de doelgroepen en voorwaarden.

Het Centrum werkt met geestelijk verzorgers/
begeleiders die zijn geregistreerd bij de
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke
Verzorging (zie www.skgv-register.nl) en zijn
aangesloten bij de Vereniging Geestelijk
VerZorgers (VGVZ).

