
 

 

Wil je werken aan structurele inbedding van aandacht en 
gevoeligheid voor zingeving in de dagelijkse zorg en 

ondersteuning?  
 

Doe dan mee aan het Leertraject Zingeving van Vilans 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor zingeving in de omgang met cliënten, patiënten en hun naasten bevordert zowel hún 
fysieke en mentale gezondheid en die van professionals. 
Maar hoe pak je dat aan? En hoe houd je aandacht voor zingeving structureel vast in je dagelijkse 
werkzaamheden?  
 

Vilans biedt voor medewerkers van organisaties in Zorg en Welzijn een begeleid 
traject om het bewustzijn en de vaardigheden hierin te ontwikkelen en structureel 
te borgen in je organisatie, als onderdeel van het landelijke onderwijsproject 
Zingeving in zorg en sociaal domein. Het project is met de voorbereidingen gestart 
eind 2021 en loopt door in 2023. 

 
Wat houdt het project in? 
 
Aandacht voor zingeving vraagt om een open houding van professionals, het vermogen om de 
zingevingslaag in het verhaal of gedrag van de cliënt te herkennen en er contact over te maken. 
De ene medewerker gaat dit goed af, de andere medewerker heeft er meer moeite mee vanwege 
vooral gericht zijn op praktische/medische zorg of door verlegenheid en onmacht. 
In de afgelopen jaren zijn er materialen en werkwijzen ontwikkeld om professionals hierbij te 
ondersteunen. Het leertraject Zingeving biedt handvatten om deze structureel in te zetten in de 
organisatie onder deskundige begeleiding. 
 
Het leertraject Zingeving biedt: 
 

- Een bundeling van goed werkende methoden en materialen om professionals bij zingeving te 
ondersteunen, afgestemd op de leerbehoeften van medewerkers; 

- Begeleiding bij het implementeren en borgen in de dagelijkse praktijk door ervaren adviseurs 
- Samenwerking met uw eigen professionals zoals geestelijk verzorgers, teamcoaches en/of 

kwaliteitsmedewerkers. 
 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fww.vilans.nl%2F&data=04%7C01%7CC.denUijl-Grobben%40vilans.nl%7Cbe108297adc84959e86e08d9e0047c2c%7Cce852b91e8d240bb918271967db8331b%7C1%7C0%7C637787132133392302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hG8ulQELhiDqbE%2Bp6CTASEN1iV2NwvA%2Bj4Jv1o9Drxg%3D&reserved=0


 

 

 
 

Werkwijze: hoe pakken we dat aan? 
Formeren kerngroep, taakverdeling vaststellen en samenwerkingsovereenkomst tekenen. 
 
Presentatie van mogelijkheden om te leren en te borgen: het leerarrangement, en kiezen 
voor uw éigen inhoud. 

Denk hierbij aan e-learning en een vorm van blended learning, leren werken met 
levensverhalen, inzetten van theatervoorstelling of teamleren op basis van 
observaties in de zorg. Samen met u kijken we welke inhoud voor het arrangement in 
úw organisatie het beste past.  
Dit doen we aan de hand van de vraag: in welke mate zijn medewerkers zich bewust 
van: 
- Wat aandacht voor zingeving in hun concrete praktijk kan inhouden 
- In hoeverre ze dat al doen en 
- Welke dingen ze daarin lastig vinden of nog niet uitgeprobeerd hebben? 

 
Werkwijze en taakverdeling bespreken 

Welke mensen in uw organisatie zullen als coach of trainer fungeren bij het uitvoeren 
van het arrangement? Heeft u wellicht ondersteuning nodig van geestelijk verzorgers 
vanuit een Centrum voor Levensvragen? 
Samen bespreken we de opties en kiezen de vorm die u het beste past. We spreken 
de best passende verdeling af in taken, ook de rol van de projectleider vanuit Vilans. 
Centraal in de aanpak staat teamleren: met en van elkaar leren. Met teamleren 
stimuleren we dat medewerkers (nog meer) op zichzelf leren reflecteren met behulp 
van collega’s, en dat ze leren om met elkaar en cliënten in zinvol contact te zijn. Het 
gaat erom dat de eigen ervaring een grote rol krijgt: dan komt leren binnen en 
beklijft het goed.  

 
Uitvoering en monitoring 

Terwijl we uitvoeren houden we samen goed vinger aan de pols over tussentijdse 
resultaten, eventuele hindernissen en successen. Zo kunnen we goed bijsturen, 
gericht op het borgen van werkwijze en resultaten in uw werkprocessen. 

Evaluatie 
Na afloop doen we in samenspraak met u een uitgebreide evaluatie te komen tot de definitieve vorm 
voor de leerarrangementen om verder landelijk te verspreiden.  
 
Tijdsinvestering medewerkers 
In het traject wordt een keuze gemaakt uit 2 inhoudelijke modules van in het totaal maximaal 8 
bijeenkomsten van gemiddeld 1,5 - 3 uur (waarvan minimaal de helft online) in combinatie met een 
theaterinterventie Zingeving. Tevens moet rekening worden gehouden met gemiddeld 1 uur 
voorbereiding per bijeenkomst.  
 
Voor nadere informatie en deelname kun je tot uiterlijk 15 oktober 2022 contact opnemen met  
Cisca den Uijl-Grobben@vilans.nl 
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