
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van het Huis van Levenskunst. 
 
 
 
Het beleid van het Huis van Levenskunst is gericht op het aanbieden van dagbesteding waar 
activiteiten georganiseerd worden, die door de gasten als betekenis vol en zingevend worden 
ervaren.  
Dan doen we middels een aantal hieronder beschreven methodieken en werkwijzen. 

• We bespreken met de gasten als start van iedere bijeenkomst de gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven en betrekken de gasten op de actualiteit (natuur-cultuur-politiek etc). 

• We activeren het kortdurende en actuele geheugen door bewegingsvormen aan te 
bieden waarbij presentie wordt gevraagd, en bewegingsvormen waarbij afstemming op 
elkaar wordt gevraagd. 

• We bieden kunstzinnige activiteiten aan bij iedere bijeenkomst.  
Deze activiteiten zijn o.a. schilderen, werken met klank en muziek, boetseren. 

• We hebben een map ontwikkeld met kaarten waarop vragen staan met betrekking tot 
zingeving. Een van de gasten trekt zo’n kaart en we gaan over de vraag die gesteld wordt 
met elkaar in gesprek. 

• De aangeboden activiteiten hebben tevens een relatie tot het ritme van de seizoenen. 

• We staan stil bij en vieren de grote jaarfeesten zoals Kerstmis en Pasen. 
Elk jaar (tenzij door bv corona dit niet mogelijk is) vieren we samen met alle gasten, 
medewerkers en mantelzorgers het Kerstfeest. Ieder jaar is er ook een tuinfeest om de 
zomer in te luiden. Deze feesten maken een integraal deel uit van, en zijn een elk jaar 
terugkerend onderdeel van ons beleid. 

 
 

Ook is het een onderdeel van ons beleid dat er bij elke bijenkomst twee medewerkers van het 
Huis van Levenskunst aanwezig zijn.  
We houden de groepen bewust klein.  
Afhankelijk van de ontwikkeling rondom de coronapandemie en het hiermee samenhangende 
bewaken van voldoende(1,5m) afstand tussen mensen zijn de groepen niet groter dan 8 personen 
per bijeenkomst. 
Het onderhouden van contacten met zowel de casemanager van de betreffende gast als de 
mantelzorgers maken deel uit van ons actuele beleid en worden door de medewerkers verzorgd..  
 
Het achterliggende doel bij al onze activiteiten is om de gasten te betrekken bij en betrokken te 
houden op zichzelf, op de medemens en op de samenleving. 
We bieden ze activiteiten aan waarbij ze kunnen ervaren dat zij zelf nog steeds deel uitmaken van 
deze samenleving, ook al zijn er problemen met het geheugen. 
Alle hierboven beschreven activiteiten zijn hierop gericht. We gaan er daarbij vanuit dat het 
actuele-en kortdurende geheugen wel degelijk aanspreekbaar zijn, wanneer er sprake is van 
wezenlijke betrokkenheid op elkaar en van interesse in elkaar en in de samenleving.  
De beste manier om het geheugen aan te spreken is het tonen van interesse.  



Deze woorden van R.Steiner, grondlegger van de antroposofie, vormen een basis voor ons 
handelen. 
Dat betekent dat we de gasten aanspreken en interesse tonen in wie ze zijn, wat ze hebben 
meegemaakt en, hoe hun biografie zich heeft ontwikkeld. 
Op een creatieve, ambachtelijke en kunstzinnige wijze zetten we, met elkaar, deze indrukken en 
gedeelde ervaringen om in een artistiek proces. 
En blikken hierop terug door in gesprek te gaan over wat er zingevend is en betekenisvol is in hun 
leven. Zodat we activiteiten kunnen aanbieden die hierop aansluiten. 
 
De dagbesteding wordt vergoed vanuit een aantal stromen. 
*er is een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn, waardoor er een vaste vergoeding is 
vergoed vanuit de WMO. Casemanagers regelen dit in samenspraak met de gast en de 
mantelzorger. 
*Indien de gast niet in het domein welzijn, maar in het domein zorg is ondergebracht ( de WLZ) 
dan is vergoeding vanuit de WMO niet mogelijk en zijn er twee andere vergoedingsstromen: 
-een PGB(vergoeding door de sociale verzekeringsbank) 
-een eigen zelfstandige vergoeding per dagdeel dat men gebruik maakt van de dagbesteding. 
Deze vergoeding is 60 euro per dagdeel van vier uren. 
 
Bij het Huis van Levenskunst komen zowel gasten waarvoor er vanuit de WMO een vergoeding 
wordt betaald, als gasten die het zelf financieren, of een PGB hebben. 
 
* een substantieel deel van ons vermogen danken we aan schenkingen. Deze schenkingen zijn 
voor het overgrote deel gelabeld, dwz dat ze besteed worden aan een specifiek doel. Zo hebben 
we in de afgelopen jaren dankzij schenkingen een rolstoel toegankelijk toilet kunnen laten 
bouwen. 
Ook hebben een tuinhuis kunnen laten bouwen, met als doel om daar onze activiteiten te kunnen 
uitbreiden. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur.  
Voor grotere uitgaven (meer dan 10.000 euro) wordt door het bestuur advies en toestemming 
gevraagd aan de Raad van Advies. 
De medewerkers van het Huis van Levenskunst, inclusief de bestuursleden en de leden van de 
Adviesraad, ontvangen geen geldelijke beloning voor de werkzaamheden die ze verrichten voor 
het Huis van Levenskunst. 
Medewerkers die van buiten de gemeenste Apeldoorn wonen ontvangen een 
reiskostenvergoeding. 
Het vermogen wordt besteed op een wijze die de begeleiding van de gasten zoals beschreven zo 
optimaal mogelijk kan garanderen. 
Naast de uitgaven die nodig zijn om de activiteiten van iedere bijeenkomst mogelijk te maken is er 
een beleid om verantwoord grotere uitgaven te doen, zoals de realisatie van een rolstoel 
toegankelijk toilet, en het laten plaatsen van een tuinhuis om daar beeldhouwen en boetseren 
mogelijk te maken. En om daar een kaartclub te gaan starten. 
 
Ik verwijs voor een actueel verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 
de komende tijd naar de nieuwsbrief. 
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