
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2014-2015 | Goed ouder worden  
 

21 november 2014 | 20 maart 2015 

 

De vraag ‘Wat is goed ouder worden?’ is een vraag van deze tijd. In deze tijd van 

eeuwig jong willen zijn, van de utopie van beheersbaarheid van het leven, 

onderzoeken we de vraag: 

‘Hoe kijk jij naar jouw leven? Hoe kijk je terug en hoe naar de toekomst?’ 

Een vraag over zelfzorg, zelfkennis, reflectie en verantwoordelijkheid. 

La Scuola biedt deze workshop twee keer aan. 
 

 

 
 

  



‘Vooruit leven en achteraf begrijpen’ 
_________________________________________ 
 
 

Ouder worden gaat vanzelf, goed ouder worden is een kunst en niet 

vanzelfsprekend. Met het klimmen van de jaren groeit ook het aantal ervaringen. 

Positieve maar, voor niemand uitgezonderd, ook negatieve en verdrietige 

ervaringen. Hoe je kijk daarnaar, wat doe je met die ervaringen en wat doen ze 

met jou? Bij het ouder worden moet je deze ervaringen een plaats geven, 

aanvaarden. Ontwikkel je daarbij nieuwe levensvreugde en energie of leiden je 

ervaringen tot bitterheid en angst? Helpen je ervaringen je om goed ouder en 

wijzer te worden? Er wachten ook nieuwe uitdagingen. Kun je en durf je die, 

vanuit je ervaringen, aan?  

Met al deze aspecten van het leven omgaan is een kunst. Dit is een dag van 

onderzoek en ervaren. Vanuit verwondering kijken naar wat was, is en nog kan 

komen. 

 

In de workshop ‘Goed ouder worden’ gaan we onderzoeken wat er nodig is om 

deze kunst actief te beoefenen. We doen dat aan de hand van een aantal 

kernwoorden | begrippen: 

 

- goed oud worden, een kunst? 

- aanvaarden 

- beamen van wat was 

- investeren in wat komt  

- verlies en tegenslag 

- zingeving en levensvragen 

- behoud van je waardigheid 

 

We gaan hierover met elkaar in gesprek. Dit doen we aan hand van verschillende 

methodes waaronder het socratische gesprek. Een socratisch gesprek is, kort 

gezegd, een oefening in zelf denken in samenspraak met anderen, aan de hand 

van een concrete ervaring en specifieke gespreksregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



programma 
________________________________________ 
 
Programma 
Nadat we de uitgangsvraag ‘Goed oud worden een kunst?’ hebben onderzocht  

diepen we de kernwoorden uit en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden. 

 

‘s morgens 

Kennismaken, waar sta je nu? 

Onderzoeken uitgangsvraag 

Uitdiepen eerste drie kernbegrippen  

 

’s middags 

Uitdiepen resterende kernbegrippen 

Levenservaring als krachbron 

Levenskunst: de bevriende omgang met jezelf 

Wat is zelfzorg en hoe doe je dat, voor je zelf zorgen? 

Raadplegen van je innerlijke raadsman/vrouw 

Toepassen in je eigen situatie 

 

Wat levert de workshop jou op?  
De tijd en de rust om naar je eigen leven  te kijken. 

Terug kijken en vooruit zien. 

Zelfcompassie, met mildheid naar jezelf kijken.  

Ervaringen herkennen en delen. 

Handvatten om ‘de kunst van goed ouder worden’ te ontwikkelen . 

Vertrouwen in jezelf voor de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 



overige informatie 
________________________________________________ 
 

Begeleiding 
La Scuola werkt met mentoren, professionals die hun (levens)ervaring en 

expertise combineren met elementen uit kunst en cultuur. De mentor van deze 

dag is Hans Bouman 

 

Hans heeft een uitnodigende houding om je eigen vragen ter sprake te brengen 

en stimuleert om te ontdekken wat een eigen weg daarin kan zijn. Praktische 

toepassing en een vleugje humor en filosofie kenmerken zijn manier van werken. 

Hans heeft een eigen praktijk voor praktische levenskunst, counseling en 

training. Hij heeft 25 jaar gewerkt als trainer-docent communicatie en 

leiderschap. Door een latere studie Wijsbegeerte en Spiritualiteit aan de Vrije 

Universiteit is hij op het spoor van de levenskunstfilosofie gekomen en heeft zich 

daarin verder verdiept en ontwikkeld. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn: De 

kunst van het goed ouder worden, Levensoriëntatie en levensvragen van alle 

tijden. 

 

Data en tijd 
La Scuola biedt deze workshop 2x aan: op 21 november en 20 maart | 09.30 – 

16.30 uur. 

 

Aantal deelnemers 
Maximaal 10 

 

Kosten 
€ 75 euro pp (zakelijk: ex. btw)  

De dag is inclusief: 

* begeleiding 

* workshop-materiaal 

* koffie, thee, water en lekkernij 

* uitgebreide lunch 

 

Plaats 
verhalenhuis ‘Lo Spazio’, Kooikerlaan 27, 2631 SX  Nootdorp 

 

Aanmelden | meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Bouman: 

joh.bouman@planet.nl 

Aanmelden: welkom@academievoorlevenskunst.nl Vermeld naam en adres. 

 

Betaling 
Een week voor aanvang ontvang je de factuur. Bij minder dan vier aanmeldingen 

wordt de activiteit een week voor datum geannuleerd.  

 
Wijzigingen voorbehouden. 
Alle prijzen zijn all-in voor particulieren. Voor zakelijke betalers komt er 21% btw bij. Meld je je aan 
voor een activiteit van La Scuola dan ontvang je automatisch de nieuwsbrief. 
La Scuola heeft ook een vrijplaats om virtueel te ontmoeten: een eigen groep op Linkedin en 
Facebook - La Scuola is te volgen via Twitter.  
Wil je liever een individueel gesprek? Neem contact op of zoek op www.steunpuntlevenskunst.nl een 
begeleidingskundige bij jou in de buurt.  
Vraag de folder aan over wat La Scuola op de werkvloer kan betekenen voor medewerkers, teams, 
directies en raden van bestuur: ‘Socrates op de werkvloer’. 
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Zin in Toscane | Het goede leven  
  
Wil je tijd vrij maken om op afstand te kijken naar dat wat voor jou belangrijk is?  

Wil je in een rijke omgeving stilstaan bij vergeten levensvragen?  

We leven vanuit het verleden en zijn onderweg richting de toekomst. De vraag is: 

wat doe je in de tussentijd? Wat is voor jou het goede leven? 

 

Van 29 juni t/m 3 juli 2015 biedt La Scuola met ‘Zin in Toscane’ een volledig 

verzorgde bijzondere vakantie in Foiano della Chiana (Arezzo). 

In een ontspannen programma wisselen goede gesprekken, prikkelende vragen 

en lokale excursies elkaar af met muziek, kunst & cultuur en ontbijt, lunch en 

diner volgens het idee van slow food.  

Je komt tot rust en laadt weer op in een sfeer van vrijuit spreken én vrij-zijn. 

‘Zin in Toscane’ is een week van ontmoeten, bezinnen en genieten. 

 

Kosten: 

- 1 persoons arrangement € 995 (eigen kamer) [excl. reis]   

- 2 persoons arrangement € 1595 (2persoonskamer) [excl. reis]  

All inclusive: begeleiding, excursies, documentatie, maaltijden (incl. 

wijnarrangement en het afscheidsdiner verzorgd door Maria Caccese, eigenares 

van onze accommodatie ‘Cisternella Podere Ninfeo’). De gehele week in en buiten 

het programma ‘caffè, tè, aqua, vino e birra’.  

25% korting als je je voor 1 januari 2015 inschrijft 

15% korting als je je op 22 februari - de Open Dag - inschrijft 

 

“Ik heb in Toscane sinds lange tijd het gevoel gekregen weer echt te leven met 

alle mooie en minder mooie dingen die daarbij horen.” | “Overal is levenskunst te 

vinden, alsof Italianen er een speciaal zintuig voor hebben.” | “Een fantastische 

week, mede door de omgeving en de liefdevolle verzorging.”  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Open Dag | voorproeverij | 22.02.15 | 14.30 – 17.00 uur 
 

Wil je kennismaken met La Scuola, met de mensen en ideeën daarachter? Wil je 

bijvoorbeeld de bijzondere vakantieweek ‘Zin in Toscane’ voorproeven? Kom dan 

naar de Open Dag met een vleugje Italiaanse levenskunst: aan het einde van de 

winter verliefd vooruit kijken naar wat mogelijk komen gaat. Meld je je wel aan? 

 

Tijdens de Open Dag vertellen we uiteraard ook meer over de andere activiteiten, 

zoals de bijzondere vakanties ‘Zin in Limburg’ | Oude woorden, nieuwe verhalen’ 

en ‘Zin in Nootdorp | Ken u zelf, een zomerse ontmoeting’. Ook geven we 

informatie over onze diensten en producten. 

 

 

‘Ik probeer mijn ervaring in één zin uit te drukken: “Ik kwam alleen, ik zag 

alleen, ik overwon mijzelf alleen door ontmoeting”.’  

 
 
 
 
 

‘Natuurlijk leiderschap is leiding nemen over je leven, in al zijn facetten, vanuit 
de persoon die je van nature bent.’           Irene van Lippe-Biesterfeld 



Wie is La Scuola? 
_________________________________________ 
 

Vrijplaats 

La Scuola biedt een veilige omgeving waarin je vrijmoedig kunt spreken en 

bewegen. Wat elders moeilijk is, gaat bij La Scuola gemakkelijker. La Scuola is 

een vrijplaats voor levensvragen en zingeving. 

 

Ontmoeting 

La Scuola is een plek voor ontmoetingen. Samen werken aan levensvragen en 

zingeving is inspirerend. Leven doe je samen, leren doe je samen. We worden 

wijzer van elkaars verhalen.  

 

Be-leven 

La Scuola stimuleert het denken (bezinning), zoekt de passie (bezieling) en zet 

aan tot handelen (beweging). Werken met hoofd, hart en handen is een beleving. 

 

Het goede leven 

La Scuola begeleidt de zoektocht naar ‘het goede leven’. Wie ben ik? Wat drijft 

mij? Wat vind ik waardevol? Waar ben ik toe in staat? Hoe leef ik samen? Wat 

betekent sterfelijkheid voor mijn leven? 

 

No nonsens 

La Scuola werkt ‘met de beide benen op de grond’. Het is de bedoeling dat de 

deelnemers in de dagelijkse levenspraktijk zelf een stap verder komen. 

Levenskunst is praktisch, een filosofie voor alledag. 

 

De naam 

La Scuola is een Italiaans woord dat je uitspreekt als ‘la skwola’. Daarin 

weerklinkt de ruimte, schoonheid en levensenergie die de oprichters in Italië 

ervaren, waar de academie werd geboren. Daarom is er ‘s winters een ‘open dag’ 

in Toscaanse stijl en ‘s zomers een bijzondere vakantie tussen de zonnebloemen, 

op de geboortegrond van La Scuola. 

 

La Scuola in beeld 

‘Waar La Scuola is, is de stoel en waar de stoel is, is La Scuola.’ In beeldmateriaal 

en in de ontmoeting kom je de stoel tegen: symbool voor de rust en vrije ruimte 

die La Scuola wil bieden. ‘Iedereen verdient zijn eigen plaats in het leven en La 

Scuola biedt de gelegenheid 'jouw' plek verder inhoud te geven’.  

 

Samen leren 

‘De mens leeft samen, de mens leert samen.’ Een levenshouding ontwikkelen is 

een bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van 

anderen door samen te reflecteren. Ervaren mentoren begeleiden je daarbij op 

een socratische wijze: onderzoekend, vragend en aansluitend bij jouw ervaring. 

Zij trainen niet. La Scuola is een vrijplaats waar je in eigen tempo op eigen-wijze 

aanwezig bent, waar je vanuit jouw eigen levensovertuiging (samen) werkt aan 

een betekenisvol bestaan. 

 

Aanbod 

De centrale vraag van levenskunst ‘Wie ben ik, wat is voor mij het goede leven, 

hoe wil ik samenleven?’ is het uitgangspunt voor een breed scala aan workshops, 

socratische gesprekken en bijzondere vakanties, met kunst en cultuur als 

inspiratiebron. La Scuola biedt naast deze activiteiten ook diensten en producten 

aan. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Contact 

 

Lo Spazio | de ruimte 

De thuisbasis van La Scuola is verhalenhuis ‘Lo Spazio’,  

in Park Craeyenburch, Nootdorp. 

 

Kooikerlaan 27 

2631 SX  Nootdorp-Delft 

 

015 – 257 10 61 

06 – 52 373 378 

 

www.academievoorlevenskunst.nl 

welkom@academievoorlevenskunst.nl 
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Vrijplaats | Wende Snijders 
 
Een plek waar de wind door je hoofd waait – 
waar je doet waar je buik van gaat zingen –  

waar je droomt zoveel je kan –  
waar je bent wie je bent.  
Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur –  
een plek waar je nooit verdwalen kunt.  
Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn.  
En als ik  daarvan vertrek, neem ik die plek mee –  
overal waar ik nog komen ga.     
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