
 

 

 

 

Uitnodiging workshop 
“De term ‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet”, zei Gude. “Je moet zin maken, ook als de moed 

je in de schoenen zakt.”  

 

ZinverZettten  

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. Volgens Gude 

heeft het woord ‘zin’ vier betekenissen: het Zinnelijke, het Zintuiglijke, het Zinrijke en het Zinvolle.  

Samen vormt het gedachtegoed een brede, praktische en niet moralistische invulling van zingeving die 

goed aansluit op het dagelijks bestaan en waarmee je anderen kunt helpen bij zingevingsvragen. 

 

Docenten 

 

Peter Henk Steenhuis, filosoof en redacteur bij dagblad Trouw 

heeft Gude’s gedachtegoed verder uitgewerkt voor zingeving 

& werksituaties.  

 

Gids in eigen-zinnig leven, Lottie van Starkenburg, breidde 

het gedachtegoed verder uit: zingeving in het dagelijks leven 

vanuit het patiëntperspectief.  

 

 

“Wie eenmaal door de bril van ons zingevingskader heeft leren kijken, wil én kan vandaag zelf aan de 

slag.” 

 

Programma 

De training bestaat uit twee middagen; één middag online en één middag op locatie. 

 

Na het volgen van de training heb je; 

- kennis opgedaan over het kader dat ten grondslag ligt aan het concept ZinverZetten en hoe zich 

dat verhoudt tot Ars Moriendi en de palliatieve richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve 

zorg; 

- kennis en vaardigheden om verschillende zingevingsvragen vanuit het ZinverZettenkader te 

herkennen, te benoemen en in te delen in de vier vormen van zingeving; 

- vaardigheden om een gesprek te starten aan de hand van vragen, voor elke vorm van zingeving; 

- kennis en vaardigheden om patiënten handvatten te geven en hen te helpen om meer zin te 

krijgen in hun leven en: 

- kun je waar nodig doorverwijzen naar specialistische hulp, afgestemd op de zingevingsvraag;  

- krijg je het boek waarin je nog meer achtergrond kunt lezen. 

 

Wanneer: Dinsdag 5 én dinsdag 19 april 2022 

Waar:  5 april van 13:00 – 15:00 online, 19 april van 13:00 – 15:00 op locatie 

Kosten: 

Inschrijven: Kan door middel van deze link 

 

‘ZinverZetten’  
Zingeving vanuit een filosofisch perspectief voor aandachtsvelders palliatieve zorg 

 

Het denkgoed van René Gudde  

“De term ‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet,” zei Gude. “Je moet zin maken, ook als de 

moed je in de schoenen zakt.”  

 

ZinverZettten  

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. Volgens Gude 

heeft het woord zin vier betekenissen: het Zinnelijke of het lijfelijke, dat over lekker in je vel zitten gaat; 

het Zintuiglijke, dat iets zegt over de omgeving waarin we leven, of die mooi of lelijk is; het Zinrijke, dat 

gaat over of je kunt uitleggen wat je meemaakt en doet; en het Zinvolle, dat de doelen van ons leven 

voor ogen heeft. Samen vormen ze een brede, praktische en niet moralistische invulling van zingeving 

die goed aansluit op het dagelijks bestaan.  

Docenten 

Peter Henk Steenhuis, filosoof en redacteur bij dagblad Trouw – heeft Gudde’s gedachtegoed verder 

uitgewerkt voor zingeving & werksituaties. Samen met sociaal ondernemer Frank Braakman zette hij 

Kenniscentrum ZinverZetten op, waar ze mensen in organisaties leren zelf inhoud te geven aan 

zingeving op het werk.  

Gids in eigen-zinnig leven, Lottie van Starkenburg, breidde het gedachtegoed verder uit: zingeving in 

het dagelijks leven vanuit het patiënt perspectief. Ook in de palliatieve zorg.  

Onze kijk op zingeving helpt zorgverleners en patiënten om een rijker gesprek over dit onderwerp te 

voeren, wat nieuwe, zinnige ideeën oplevert. Wie eenmaal door de bril van ons zingevingskader heeft 

leren kijken, wil én kan vandaag zelf aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma zingeving vanuit een filosofisch perspectief  

Verpleegkundig specialisten palliatieve zorg in regio Amsterdam-Diemen 

 

Programma 

https://forms.gle/WdxW8j6emdhRExrE6

