
Ben j i j  erbi j?
 
Na elke korte presentat ie ga je in breakout  rooms 
dieper  op het  thema in.  Een mooie manier  om nieuwe 
inzichten op te doen en vakgenoten te leren kennen 
die je anders nooit  zou ontmoeten.

> Online
> Grat is
> 3x  de mogelijkheid om met verschillende 
deelnemers ervar ingen uit  te w isselen 

> Nieuwste inzichten en onderzoeken
> Ontmoetingen met vakgenoten uit  verschillende 
disciplines

Voor  w ie?
Vrijwilligers en professionals uit de zorg en het 
sociaal domein zijn welkom!
Wanneer :  27 oktober 2020, 14:00 – 16:00 
Locat ie:  Online via Zoom 
Deelname :  Gratis
Aantal  deelnemers:  Onbeperkt
Accreditat ie:  1 punt SKGV

Programma

14.00 uur :  Opening en welkom door  dagvoorzitter 
  Guido Schürmann
 
14.10 uur :  Het  belang van zingev ing in zorg én welzijn
  Door Gaby Jacobs, Hoogleraar Geestelijke    
 Verzorging aan de Universiteit van Humanistiek

14.35 uur :  Adv iezen voor  en door  ouderen over  zingev ing  
 Door Elisabeth van Oostrum, Lid van de Raad van   
 Ouderen en hoofdauteur adviesrapport over    
 zingeving

15.00 uur :  Pauze
       
15.10 uur :  Beroepskrachten en v r ijw ill igers: 
  ‘samen voor  het  goede gesprek’  
  Door Nienke Kuyvenhoven, Adjunct-directeur   
 Sociaal Werk Nederland & Petra van Loon,    
 Programmaleider Samen Ouder Worden

15.35 uur :  Wat  gebeurt  er  in de prakt ijk? 
  3 Initiatieven worden toegelicht    
   

16.00 uur :  Afsluit ing door  Guido Schürmann

Laat  je v er rassen op een middag vol 
inspirat ie en interact ie.  De 14e edit ie 
van deze werkconferent ie heef t  een 
boeiend programma.

Deze pleitbezorgers van zingeving 
komen onder andere aan het woord in 
vooraf opgenomen filmpjes en zijn live 
aanwezig op deze dag: prof.  dr.  Gaby 
Jacobs,  El isabeth van Oost rum,  Nienke 
Kuyvenhoven en Pet ra van Loon.  
Achteroverleunen is er niet bij,  tijdens 
deze interactieve middag ga je samen 
aan de slag. Je krijgt alle ruimte voor de 
inbreng van praktijkvoorbeelden, ideeën 
en eigen ervaringen. We hebben een 
gevarieerd programma samengesteld, 
met een mix  van sprekers en online 
breakout sessies. Guido Schürmann , 
beleidsadviseur en landelijk projectleider 
Geestelijke Verzorging Thuis bij Agora, is 
de dagvoorzitter en begeleidt de middag.

Zingeving in de Buurt: Dat doen we samen!
Doe mee met onze Online Werkconferentie op 27 oktober!

Wil  je je aanmelden?  k l ik  hier !

> Ga naar www.1sociaaldomein.nl
> Heb je al een account? Log dan in. Heb je  
 nog geen account? Registreer je dan gratis!
> Klik op ‘Channels’ 
> Klik op het Channel ‘Palliatieve Benadering’ 
> Klik op ‘Videosessies’
> Klik op de gele knop ‘Ik ben erbij’!
> Je ontvangt de Zoom link een paar uur voor  
 de werkconferentie

http://www.1sociaaldomein.nl

