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Middagconferentie ZIN-VOL SAMEN LEVEN

Datum: vrijdag 19 april 2013 vanaf 12.30 uur
Locatie:  Kolpinghuis Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen
Opgave:  vóór 1 april bij Anneke Snoek, a.snoek@nim.nl
Kosten:  € 60 euro, bankrekeningnummer 137836600
  t.a.v. COiL, o.v.v. conferentie 2013.

OV: Loop vanaf het stationsplein via de Tunnelweg 
  naar beneden, aan het eind ligt het Kolpinghuis.
Auto: Op het Keizer Karelplein afslaan richting station
  en parkeren in de Keizer Karel parkeergarage. ©
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Graag  nodigen we u uit voor de middagconferentie 
ZIN-VOL SAMEN LEVEN, waarin u kennis maakt 
met de praktijk van zingevingsondersteuning 
en samenlevingsopbouw rond zingeving. Met 
inspirerende verhalen van Gabriël van den Brink 
(hoogleraar Tilburg University) en Thijs Tromp 
(directeur Reliëf) doet u kennis op voor uw 
eigen praktijk.

Aandacht voor zingeving versterkt de identiteit 
en eigen kracht van mensen. Het gaat om ons-
zelf en om ons samenleven met anderen. We 
herontdekken de buurt, het dorp en het eigen 
netwerk van mensen-met-elkaar, als plaats waar 
mensen hun verhalen vertellen en van betekenis 
zijn voor elkaar. Op vele plaatsen worden nieuwe 
vormen ontwikkeld van aandacht voor zingeving 
en levenskunst. Ook maatschappelijke organi-
saties ontwikkelen beleid rond zingeving.

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen 
Nijmegen en samenwerkingspartners willen 
graag met u reflecteren op deze ontwikkelingen.  

Tijdens de middagconferentie ZIN-VOL SAMEN 
LEVEN worden initiatieven in de regio Nijmegen 
gepresenteerd, delen experts uit het land hun 
ervaringen met u en krijgt u handvatten voor de 
ontwikkeling van de praktijk in uw eigen regio 
of werk.

Deelnemers ontvangen Mijn verhaal doet ertoe 
van Ren Lantman. Dit boek schetst de ontwik-
keling en toekomst van het Centrum Ontmoeting 
in Levensvragen te Nijmegen.

PROGRAMMA

12.30 - 13.00 Ontvangst en registratie

13.00 - 13.15 Opening door Max de Coole, voorzitter bestuur COiL

13.15 - 13.45 Inkijkjes in de regionale praktijk interviews met middag-

voorzitter Piet Hein Peeters. Zinvol samenleven: inspirerende voorbeelden en 

experimenten door woningcorporaties, wijkverpleging, huisarts en vrijwilligers.

13.45 - 14.15 Over grote en kleine verhalen, hoe geven we zingeving 
vorm? door dr. Thijs Tromp, directeur Reliëf. De grote verhalen hebben plaats 

gemaakt voor kleine verhalen. De behoefte om te spreken over levensvragen is 

daarmee niet afgenomen. Op veel plaatsen zoekt men naar manieren hoe men 

in nieuwe vormen aan de behoeften rond zingeving tegemoet kan komen.

14.15 - 15.00 Posterpresentaties
. Dubbele zingeving Isolde Driesen, maatschappelijk werk NIM

. Ontmoeting in Levenskunst Kees Scheffers, geestelijk verzorger, staflid 

COiL, Henk van den Berg, geestelijk verzorger, projectmedewerker COiL, Anke 

van Duijnhoven, wijkverpleegkundige ZZG zorggroep

. Het verhaal achter de vraag: presente buurtbeheerders  Gerrie Hijmans 

 (Portaal), Jos Bitter (Talis), Ren Lantman, geestelijk verzorger, staflid COiL

. Kwaliteit in het luisteren Margaret de Groot-Vlasveld, geestelijk verzorger, 

staflid COiL, Carla Roovers, vrijwilliger COiL

. Mijn kijk op het leven Annemieke Beekers, Geestelijk verzorger Dichterbij

15.00 - 15.30 De Zin van idealen door prof. dr. Gabriël van den Brink, 

hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Tilburg University. Zingeving is 

onmogelijk zonder hogere waarden of idealen. Mensen zoeken hun weg en 

creëren nieuwe vormen van zingeving. Hoe komen we ze op het spoor? En hoe 

geven we ze ruim baan?

15.30 - 16.15 Wat kan er in mijn regio: over beleidsbeïnvloeding met 

Yvonne van Gilse directeur LOC zeggenschap in zorg, Gerdienke Ubbels senior 

beleidsmedewerker Actiz, Christien Begemann, projectleider Expertisenetwerk 

ouderen en levensvragen

vanaf 16.30 Netwerken met een drankje

Centrum 
Ontmoeting in 
Levensvragen

“In de wijk waar 
ik woon, begon ik 
in de jaren ’70 een 
peuterspeelzaal. 
Veel mensen kenden 
mij. Als ik nu over 
straat loop, kent 
niemand mij meer” 


