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Nieuwsbrief 2014-april

Introductie
Beste lezer,

Terwijl de lente zich luid en duidelijk aankondigt en de natuur een grootse
transformatie ondergaat, voltrekt zich in zorg- en welzijnsland eveneens een
belangrijke transformatie: de transitie in de zorg. 

Door structurele veranderingen in zorg- en dienstverlening is het onrustig in welzijnsland: ingrijpende wijzgingen
in het welzijnsbeleid in veel gemeenten, bezuinigingen, ontslagen, werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl
enzomeer. Diverse instellingen worden in hun voortbestaan bedreigd en talloze hulpverleners verkeren in
onzekerheid over hun toekomst binnen het welzijnsveld. Met name de stormachtige ontwikkelingen in het
maatschappelijk werk zullen door velen nauwlettend en met gespannen aandacht worden gevolgd. Ook door
ons. Lees hieronder onze antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. 

Deze nieuwsbrief is weer rijkelijk gevuld: zo is er een artikel van een van onze cursisten, filmpjes van
oplossingsgerichte gesprekken, een zeer uitgebreide scriptie van een van onze opleidingscursisten, belangrijke
mededelingen, leestips en fraaie oneliners. 

Verder in deze nieuwsbrief alle informatie over onze opleiding en teamnascholing Nieuwe Stijl en onze open
inschrijvingen oplossingsgericht werken. Lees hieronder over onze antwoorden op de uitdagingen van deze tijd
en kom op 23 MEI naar de OPEN DAG over onze opleiding EIGEN KRACHT - sociaal werk in gezinnen en
wijken.

Veel leesplezier gewenst met onze nieuwsbrief!

Jo Janssen

"Maatschappelijk werk participeert" van Jolande
IJkema
Maatschappelijk werker Jolande IJkema geeft haar persoonlijke kijk op de
veranderingen die zij meemaakt in haar werksoort. Zij stelt kritische vragen over de
zgn. participatiesamenleving en maakt aan de hand van een casus duidelijk wat de
kern en de kracht van het maatschappelijk werk is en hoe en waarom die behouden
moet worden. Een hartverwarmend pleidooi voor het maatschappelijk werk!
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lees meer...

Scriptie van Jeannette Oosterom - opleiding EIGEN
KRACHT
Een belangrijk werkstuk voor diegenen die te maken hebben met
Multiprobleemhuishoudens met schulden! Met name haar pleidooi voor de
koppeling immateriële en materiele hulpverlening; de inzichten vanuit het
baanbrekende onderzoek naar schaarstepsychologie die duidelijk maken hoeveel
ruimte door ervaren schaarste wordt ingenomen van de “bandbreedte” van een mens en daarmee de
hulpverlening ernstig belemmert, zijn een echte aanrader voor hulpverleners die werken met de genoemde
doelgroep!

lees meer..

Mededelingen

MOVISIE databank Effectieve Sociale Interventies

De Movisie databank Effectieve Sociale Interventies heeft een aantal experts van
het Oplossingsgericht werken bijeengeroepen om te zien hoe die het
Oplossingsgericht werken als bewezen effectieve interventie kunnen beschrijven.
Namens het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NMW) zal Sjef de Vries daaraan deelnemen.

 

Collegereeks Universiteit Amsterdam: Social work vanuit veranderperspectief

Het sociaal werk staat onder grote druk. Vandaar dat de kracht van het werk naar voren gebracht dient te
worden. De Universiteit van Amsterdam (Kring Andragogie) schrijft een reeks colleges uit om diepgaand te
reflecteren over de maatschappelijke en theoretische grondslagen van het sociaal werk. Sjef de Vries (directeur
van het NMW) is gevraagd een van die colleges te geven. Voor programma en praktische info. 

Lees meer...

Louis Cauffman - 2x KOT-gesprek op fillm
Louis Cauffman is een oplossingsgerichte psychotherapeut pur sang. Hij schrijft
boeken over oplossingsgerichte therapie en demonstreert die ook op You-Tube.
Hierbij twee filmpjes van een KOT-gesprek waarin hij te zien is.

1e KOT-gesprek  Liefde in tijden van droogte, een echtpaar in gesprek met Louis
Cauffman

2e KOT-gesprek  De voet tussen de deur op weg van de verslaving, met Louis
Cauffman
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Verschenen
Deze keer geen boekrecensie maar enkele leestips. Er verschijnen nl. zoveel ‘niet
te missen titels’ dat we niet zonder gewetensbezwaren daaraan voorbij kunnen
gaan, zonder je eerst daarop attent te hebben gemaakt.

 

Placebo 

Bij uitgeverij Scriptum verscheen Tussen de oren – Hoe het lichaam de geest krijgt van de
 wetenschapsjournalist Koos Neuvel. Een belangwekkend boekje over de effecten van zeer verschillende
placebo’s, zoals bekend een belangrijke common factor. Neuvel geeft een boeiend overzicht van wat er zoal
bekend is over middelen die feitelijk geen werkzame bestanddelen bevatten. Lees dit aardige boekje en sta
versteld over de magie van de machtige placebo. 

Koos Neuvel. Tussen de oren – Hoe het lichaam de geest krijgt. Scriptum; € 18,95. 

Handboek voor psychiaters 

Er is veel te doen over hét handboek voor psychiaters, de DSM5. Het gaat over de herziene versie van de
DSM4, waarin nieuwe diagnosen worden geïntroduceerd en de drempels voor andere worden verlaagd. ‘Dat is
zorgwekkend’, zegt de Amerikaanse psychiater Allen Frances, ‘omdat het effect daarvan o.a. is dat mensen die
nu niet ziek zijn, volgens de nieuwe criteria dat wél zijn. Dat moet je niet willen.’ Frances is niet de eerste de
beste; hij is de oud-voorzitter van de DSM4 en thans wellicht de belangrijkste criticus van het nieuwe
handboek. Als de vraag Wat werkt? je bezighoudt lees dan het nieuwe boek van Allen Frances. Opmerkelijk
detail: uit onderzoek zou zijn gebleken dat maatschappelijk werkers tot de beste diagnostici behoren. 

Allen Frances. Terug naar normaal. Inside informatie over de epidemie van psychische stoornissen,
DSM5, Big Pharma en de medicalisering van het dagelijkse leven. Uitgeverij Nieuwezijds; € 21,95.

De DSM5 voorbij 

Nog meer kritiek op de DSM5 komt van de gerenommeerde Nederlandse psychiater Jim van Os. Van Os is
hoogleraar sociale psychiatrie in Maastricht. Zijn nieuwe boek bevat niet alleen kritiek op de DSM5 maar ook een
alternatief voor dit handboek: persoonlijke diagnostiek en volledige aandacht voor de participerende patiënt als
een eerste stap naar herstel. Een belangrijk boek voor elke hulpverlener die te maken heeft met problemen op
het gebied van de geestelijke gezondheid. 

Jim van Os. De DSM voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz. Diagnosis Uitgevers; € 30.-.

Oneliners
Oneliners zijn ín en doen het goed in gesprekken. Een oneliner is een kernachtige
uitspraak in één zin. Hieronder een kleine verzameling oneliners over
hulpverlening, bijeengezocht en geschreven door Sjef de Vries.

De grote Franse denker Blaise Pascal heeft eens gezegd: ‘Alle goede spreuken
zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts ze toe te passen.’ Pas de oneliners
van Sjef eens toe en laat ons weten wat het effect daarvan is.  

lees meer...
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Opleiding EIGEN KRACHT - Sociaal werk in gezinnen
en wijken

Open dag

Op 23 mei 2014 houden wij weer een open dag. Deze keer in Beekbergen van
10.00 uur - 15.00 uur. U kunt deze dag nader kennismaken met onze opleiding. Er
is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze dag wordt verzorgd door
José Bijker. Aanmelden kan per mail of telefonisch: 0495-450667.

Deze vernieuwende, ervaringsgerichte en uiterst praktische opleiding geeft antwoorden op de uitdagingen die
het werken met Welzijn Nieuwe Stijl aan de werkers stelt.

De centrale thema's van onze opleiding zijn: 

Eigen kracht van de cliënt en zijn systeem 

Persoonlijke ontwikkeling als vakman/vakbrouw

Intergraal werken met multi probleemgezinnen

Wijkgericht, outreachend werken

Positioneren en samenwerken als generalist: de eigen kracht van de hulpverlener

Kortom: Vakmanschap in stormachtige tijden

 

Uitspraken van een cursist:

 "Ik ben ontzettend blij met de opleiding. Ik was nagenoeg afgebrand toen ik aan de opleiding begon. Nu ben ik
weer geïnspireerd en, als mens en professional weer toegerust voor het werk...... Het zal een langere werking in
mijn leven hebben."

"De opleiding heeft mij geholpen om open, doch kritisch naar de toekomst van mijn vak te kijken. Met de
wetenschap dat niemand in Nederland weet hoe dat eruit gaat zien en dat ik dat dus niet kan en hoef te weten.
Maar mijn vertrouwen dat mijn bagage voldoende is om mijn weg daarin te vinden is gegroeid"

Nieuwsgierig geworden? Voor onze uitgebreide opleidingsbrochure 

Lees meer...

Nascholingen: open inschrijving in Utrecht

Oplossingsgericht Werken

In februari 2014 is onze succesvolle nascholing Oplossingericht Werken weer van
start gegaan. Het is nu al mogelijk om in te schrijven voor de hierop volgende
nascholing die op 17 september 2014 van start zal gaan. Deze nascholing wordt
verzorgd door: Sjef de Vries en Jo Janssen. Zie hieronder een overzicht van de
data:

17-09-14 / 08-10-14 / 12-11-14 / 17-12-14 / 14-01-15     

Lees meer...
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Verdiepingscursus Oplossingsgericht Werken

Dag 1 op 24-09-14: Oplossingsgericht werken met José Bijker

Dag 2 op 29-10-14: Hulpvragen door Sjef de Vries 

Dag 3 op 19-11-14: Oplossingsgericht werken met kinderen door Gerrit van de Vegte 

Lees meer... 

Generalistisch werken met systemen en in wijken

Drie centrale thema's:

Sociale netwerken betrekken

Effectief werken in wijkteams

Integraal werken met multiprobleemgezinnen

Start: najaar 2014 in Utrecht

Lees meer...

Onze teamnascholingen:
Onderstaand in-company trainingsaanbod kunnen wij voor u verzorgen:

Oplossingsgericht werken

- Oplossingericht werken

- Oplossingericht werken met kinderen

- Oplossingericht werken met jongeren

- Verdiepingscursus Oplossingericht werken

- Signs of Safety

- Outreachend werken

- Schoolgericht Maatschappelijk werk

- Ervaringsgerichte Psychosociale hulpverlening

- Werken met multi probleemgezinnen

- Gezinscoaching

- Ontrouw

 

Teamnascholingen Nieuwe Stijl

- Nieuwe Stijl

- Eigen kracht van de cliënt en zijn systeem
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- Integraal werken met multi probleemgezinnen

- Combineren van formele met informele zorg

- Wijkgericht, outreachend, generalistisch werken

- Positioneren en samenwerken: de eigen kracht van de hulpverlener

 

Op dit moment verzorgen wij nascholingen onder andere bij: Stichting Trajekt in Maastricht, Mee Veluwe in
Apeldoorn, COA in Oisterwijk, Lumerns Groep in Eindhoven, Gemeente Horst a/d Maas in Horst a/d Maas,
Versa Welzijn in Hilversum, COA in Dronten, ROC Midden Nederland, SMWF in Dokkum, Juvans in Den Bosch,
Stek Jeugdzorg in Rotterdam, Zorgaccent in Almelo, Stichting Goed Gegereld in Groningen, Koninklijke Kentalis
in Rotterdam, Leger des Heils in Amsterdam.

 

Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

Het NMW nu ook op Facebook

Het is mogelijk om met ons en met vele anderen te communicaren via de sociale netwerksite Facebook.

tel. 0495 - 450667 | Email

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!
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