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Nieuwsbrief 3 – februari 2012 - extra editie
Beste lezer,

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij niet zonder trots aan dat onze nieuwe opleiding

                                   EIGEN KRACHT
                  Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl

erkend is door het CPION (Stichting  Post-HBO) en dat deze opleiding het predicaat PHBO-Registeropleiding
heeft gekregen. Met deze extra nieuwsbrief willen wij je uitgebreid informeren over deze unieke opleiding die in
september 2012 van start gaat.

Onze opleiding EIGEN KRACHT- Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl mag met recht enig in zijn soort genoemd
worden in het opleidingsaanbod van dit moment. Recente ontwikkelingen in de welzijnssector vragen om een
heroriëntatie op het vak en om nieuwe vaardigheden om op de eisen die de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl etc. aan
het werk stelt. Het gaat daarbij zowel om het versterken van de eigen kracht van de werker en het beroep als dat
van de cliënt. Deze uiterst praktische opleiding biedt cursisten naast een goed inzicht in de belangrijkste
ontwikkelingen vooral concrete handvatten en nieuwe inspiratie om het maatschappelijk werk Nieuwe Stijl in de
praktijk vorm te geven.

Brochure

Lees hieronder in de brochure alles over onder meer de inhoud, de thema’s, de werkwijzen, de praktische opzet,
de aanmelding/inschrijving en de erkenning van onze nieuwe opleiding. 
Klik hier voor de brochure

Uitgebreide brochure

In onze uitgebreide brochure is uitvoerig beschreven hoe we zorgprofessionals opleiden tot breed inzetbare
generalisten die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de
psychosociale hulpverlening van het maatschappelijk werk. Op deze wijze dragen zij bij aan een in de praktijk
ontwikkelde beroepsinnovatie.  
Klik hier voor de uitgebreidere brochure

Aanmelden kan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om
het te bekijken. of telefonisch: 0495-450667 of per aanmeldingsformulier.

Jo Janssen

Colofon

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt: maart 2012 
Deze publicatie is met zorg samengesteld. 
De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in onze nieuwsbrief.

Redactie: Jo Janssen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om
het te bekijken.
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