Leven tot het einde!

Werkconferentie
Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit
goede voorbeelden
Wanneer

14 mei 2019, 9.30 -16.30 uur

Plaats

Locatie 78, Burg. Van de Weijerstraat 78,
3981 EK Bunnik (NB. Locatie gewijzigd!!)

Maximaal aantal deelnemers
130

Kosten

€ 60,- incl. koffie/thee/lunch

Inschrijven

kan via deze link

Sinds begin dit jaar is het financieel mogelijk: geestelijke
verzorging thuis!
Thuiswonende ouderen, mensen in hun laatste levensfase en
hun naasten kunnen nu met hun levensvragen terecht bij een
geestelijk verzorger. Waar ze die vinden, hangt af van de lokale
situatie. In Nederland zijn er al verschillende soorten initiatieven
die geestelijk verzorging bieden, allemaal op hun eigen manier,
met en zonder betrokkenheid van vrijwilligers.
Tijdens deze dag van uitwisseling met initiatiefnemers vanuit
zorg en welzijn doe je nieuwe ideeën op en maak je kennis met
initiatieven in jouw regio. Ook is er aandacht voor het vergroten
van de bekendheid van de waarde van geestelijke verzorging
bij zowel mensen met levensvragen als bij hulpverleners, zodat
zij die vragen leren herkennen en weten wat een geestelijk
verzorger kan betekenen.
Het programma is informatief én interactief, daagt uit tot eigen
keuzes en maakt verbindingen mogelijk voor regionale initiatieven
en nadere afstemming. In deze werkconferentie denken we samen
na hoe je met mensen met levensvragen in contact kunt komen
en welke inhoud en aanbiedingswijzen inspirerend werken.
Lees de factsheet over de €35 miljoen die Minister Hugo de
Jonge beschikbaar heeft gesteld voor geestelijke verzorging in de
thuissituatie.

Thema’s die aan bod komen

Hoe leg je uit wat geestelijke verzorging
is en waarom het zo waardevol is?
Welke inspirerende voorbeelden van
geestelijke verzorging thuis zijn er al in
het land?
Op welke doelgroepen zijn die vooral
gericht en vanuit welke insteek wordt het
georganiseerd (zorg/welzijn/…/anders)?

Doelgroepen

(gespecialiseerde) zorg/hulpverleners
met betrokkenheid bij zingeving en
levensvragen (verpleegkundigen, (huis)
artsen, leden van sociale wijkteams);
geestelijk verzorgers;
netwerkcoördinatoren palliatieve zorg;
welzijnscoaches;
beleidsadviseurs zorg en welzijn;
andere geïnteresseerden
In samenwerking met Reliëf
(o.a. coördinatie van het Platform
Regionale Initiatieven Levensvragen,
Pril), Fibula en VGVZ
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Programma
09.30 - 10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.10 uur

Opening door de dagvoorzitter (Wout Huizing)

10.10 - 10.30 uur

Inleiding op het thema
▪▪ vanuit de overheid; wat is de bedoeling van het VWS beleid? (Fred Lafeber)
▪▪ vanuit de kennismakelaar; toelichting stand van zaken (Joep van de Geer)

10.30 -10.50 uur

Over communicatie. Blok 1. Wat kan de waarde van geestelijke verzorging zijn in de
dagelijkse praktijk en hoe breng je dat over met taal en middelen die aansluiten bij
potentiële verwijzers én afnemers? (Francine Wildenborg en Charlotte Molenaar)

10.50 - 12.20 uur

Interactieve sessies plenair Blok 1:
Nadruk op “Hoe weten mensen jullie te vinden en wat doen jullie daar aan?”
▪▪ initiatief vanuit een netwerk Palliatieve zorg: Centrum voor Levensvragen Noord-Holland,
Marjo van Bergen
▪▪ Initiatief vanuit geestelijk verzorgers: ZinPortaal Fryslân, José Hobert en Tjeerd van der Meer
▪▪ Initiatief met combinatie geestelijk verzorgers en vrijwilligers: Steunpunt Zinvol Breda,
Kitty van de Ven en Elly Prinse

12.35 - 13.15 uur

Lunch met informatiemarkt

13.15 - 13.25 uur

Toelichting op het A,B,C schema uit de richtlijn zingeving en spiritualiteit

13.25 - 15.10 uur

Interactieve sessies plenair Blok 2: 20 min. presentatie, 15 min. interactief met nadruk op 		
“Wat is er beschikbaar in de regio op A,B en C niveau en hoe wordt er samen gewerkt?”
▪▪ Geestelijke verzorging in samenwerking met sociaal werk: Netwerk levensvragen Leiden,
Katja Beerman en John Boon
▪▪ Scholing thuiszorgmedewerkers door geestelijk verzorgers: Betekenisvol Leven in de Buurt
(BLIB) Rotterdam, Susan Hupkens
▪▪ Samenwerkingsrelatie geestelijke verzorging en huisartsen, Esli Jongen

15.10 - 15.30 uur

Pauze met gespreksopdracht

15.30 -16.15 uur

Over communicatie deel 2. Informatie en uitwisseling over de waarde en bekendheid van
geestelijke verzorging

16.15 - 16.30 uur

Interactieve afsluiting

