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Centrum Ontmoeting in Levensvragen 2017/2018 

 
  

 

 

 

 

Informatie en aanmelden : Info@Coil-net.nl  of 06-34778798 

Sterker Sociaal Werk 
Panovenlaan 1  
088 11 00 333 
info@sterker.nl  
        

 

 

Workshop verhalen vertellen 

Hoe kan je met het vertellen van een verhaal een brug slaan 

naar de levenservaring van de ander? In deze interactieve 

workshop gaan we aan de slag met deze creatieve methode 

om op een laagdrempelige manier contact te maken en 

levensthema’s bespreekbaar te kunnen maken. 

Informatie 

Datum: 14 december 2018, van  10:00 – 12:00  

Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 

Wie: Bas Meisters  

Looptijd aanmelding:  

Aanmelden tot en met  12 december bij voorkeur via de mail 

info@coil-net.nl  

 

 

 

 

Welke plaats heeft het lijden in ons leven 

Lijden kent verschillende vormen en heeft vele gezichten. Door 

hierbij stil te staan proberen we de betekenis en het belang 

van lijden voor het leven nader te onderzoeken.  

Na de inleiding stellen we ons de volgende vraag: "Als lijden 

niet het laatste woord zou hebben, op welke wijze kunnen we 

hieraan dan invulling geven?" 

 

Informatie 

Datum: 26 februari 2019 van 10:00 – 12:00  

Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 

Wie: Marcel van Kalmthout 

Looptijd aanmelding:  

Aanmelden tot en met  24 februari  bij voorkeur via de mail 

info@coil-net.nl  

 

 

 

 

Reisgezellen: liefdesrelaties in de laatmoderne tijd 

Autonoom blijven en zo sterk mogelijk verbonden zijn, in 

(laatmoderne) liefdesrelaties 'moet' het allemaal. Zijn de 

beelden die we hebben van een liefdesrelatie wel realistisch? 

Wat is de invloed van de huidige tijdsgeest op wat wij zien als 

een goede liefdesrelatie? En volgens welke maatstaven bepalen 

we of een relatie goed of slecht is?  In deze interactieve lezing 

gaan we op onderzoek uit. 

Informatie 

Datum: 13 februari 2019 10:00 – 12:00  

Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 

Wie: Olga Verbeek 

Looptijd aanmelding:  

Aanmelden tot en met  10 februari bij voorkeur via de mail 

info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

Werk en identiteit  

Wie zijn werk verliest, verliest meer dan werk alleen. Wie 

langdurig werkeloos is, merkt dat diens identiteit - het eigen 

gevoel van zelf - langzaam op het spel komt te staan. Toch 

zorgt ook het hebben of hervinden van werk, niet altijd 

automatisch voor een gezond zelfgevoel. Burn-outs onder 

twintigers, pestgedrag op de werkvloer, concurrentie tussen 

collega's. Wat is eigenlijk het verband tussen identiteit en 

werk? 

 

Informatie 

Datum: 14 maart  2019 van 10:00 – 12:00  

Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 

Wie: Rogier Teerenstra, & Jack Fila 

Looptijd aanmelding:  

Aanmelden tot en met 10 maart bij voorkeur via de mail 

info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

Winterprogramma 2018 

Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) 

Het leven en jezelf opnieuw uitvinden rond geld en goed 

Geld en hoe we dat besteden, het is geen eenvoudig 

onderwerp van gesprek. Ieder is daarin zelf verantwoordelijk, 

maar wat nu als je dagelijks leven draait rond ‘voldoende’ 

hebben om van te leven en ‘gewoon’ kunnen leven. Hoe 

bepaalt (afwezigheid van) geld  en goed onze identiteit? 

 

Informatie 

Datum:  4 april 10 – 12.00 

Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 

Wie: Djessica Baart & Nicolette Hijweege 

Looptijd aanmelding:  

Aanmelden tot en met 1 april bij voorkeur via de mail 

info@coil-net.nl  
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