Thuis in kennis van zorg voor zingeving

Bekijk de webversie

Kenniswerkplaats breidt uit
Kennis over Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis ontwikkelen en
samenbrengen: dat is wat de Kenniswerkplaats wil bereiken. Aankomende 1 oktober
starten zes nieuwe leernetwerken, zeven brancheprojecten en overkoepelend onderzoek
rond de zorg voor zingeving in de thuissituatie. Lees meer >>

Kennisfestival Aandacht
voor Betekenis
30 september, Mauritskazerne Ede
In de zorg en begeleiding voor
mensen thuis is aandacht voor
zingeving vaak - bewust of onbewust
- onderdeel van dit contact. Hoe
werk je goed samen met elkaar in
zorg voor zingeving? Wie neemt
welke rol hierbinnen? En hoe kun je
de aandacht en begeleiding rondom
zingeving verder verbeteren?
Kom naar het Kennisfestival!

Oproep: voorlopers
ambassadeur Zorg voor
Zingeving
Vind jij als zorg- of welzijnsprofessional in of rond de
thuissituatie ook dat het
vanzelfsprekend moet zijn dat er in
het uitvoeren van jouw vak aandacht
is voor levensvragen? Word lid van
de voorlopersgroep van
ambassadeurs Zorg voor Zingeving
en bouw mee aan het
ambassadeursprogramma Zorg voor
Zingeving. Lees meer >>

Zingevingszorg voor
veteranen, mensen in
het aardbevingsgebied,
en mensen met een
chronische aandoening.
Dit zijn drie van de tien
thema's van de
leernetwerken, waarin
kennis en praktijken
ontwikkeld worden
rondom geestelijke
verzorging en zorg voor
zingeving thuis. Bekijk
ze hier alle tien!

Gezocht: cliënten van
geestelijk verzorgers
De werkgroep 'onderzoek naar GV
Thuis' is op zoek naar mensen die
willen vertellen over hoe zij de
begeleiding van de geestelijke
verzorger hebben beleefd. Het is
belangrijk dat het contact met de
geestelijk verzorger is afgerond. De
werkgroep doet onderzoek naar de
doelen, behoeften, werkwijzen en
uitkomsten van geestelijke
verzorging in de thuissituatie. Kom in
contact met de onderzoekers.

Kennis in kaart - Op
allerlei plekken is kennis
over Zingeving en
Geestelijke Verzorging
Thuis te vinden. Bekijk
de Wegwijzer en maak
gebruik van de
vindplaatsen die er al
zijn!

Kenniswerkplaats in
Europees perspectief
In mei 2022 was de 17e conferentie
van het European Network of Health
Care Chaplaincy. Deze tweejaarlijkse
conferentie vond dit jaar plaats bij de
Orthodox Academy op Kreta. Er was
een grote delegatie vanuit
Nederland, waaronder enkele
deelnemers van de
Kenniswerkplaats. Gaby Jacobs blikt
terug.

Kennisagenda Geestelijke Verzorging Thuis
Wat zijn de onderwerpen binnen GV Thuis, waarop nog een kennishiaat is? In de
kennisagenda wordt in kaart gebracht welke onderwerpen en vragen er onderbelicht zijn
in lopend en al afgerond onderzoek naar GV Thuis. Deze bevindingen worden voorgelegd
aan geestelijk verzorgers, coördinatoren van centra voor levensvragen, cliënten en
onderzoekers; aanvullingen, wijzigingen en prioriteringen van de deelnemers leiden tot de
kennisagenda. Wil je ook meedoen? Mail naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl.

Volg de Kenniswerkplaats op
LinkedIn

LinkedIn

Bekijk de website van de
Kenniswerkplaats

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kenniswerkplaatszingeving.nl toe aan uw adresboek.

