
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - 2013
november

 ncmw.nl /jml3/index.php/component/acymailing/mailid-12.html

Geen correcte weergegeven hier  is de online versie | Website

Nieuwsbrief 2013-11

Introductie
De vakantieperiode is nagenoeg voorbij en velen van ons zijn al weer volop bezig met werk, opleiding en
training. Het is echter niet ondenkbaar dat u nog – net als ik - ietwat weemoedig afscheid neemt van de mooie
zomer. Mocht u zich in die gevoelige stemming bevinden dan kunt u onze nieuwsbrief alvast beschouwen als de
opmaat tot een nieuw nascholingsseizoen. Deze nieuwsbrief is goeddeels gevuld met bijdragen van cursisten.
Verrassende bijdragen mogen we wel zeggen! Want we hebben: een sprookje, een bijzonder gerucht, een mooi
compliment en een interessante ingezonden mededeling. 

 

Veel leesplezier gewenst met onze nieuwsbrief!

Jo Janssen

Sprookje 
Steve De Shazer, een van de grondleggers van de KOT, heeft erop gewezen dat
het lezen van een tekst een interactief proces is tussen de lezer en de tekst, m.a.w.:
iedere lezer (leest selectief en) verleent zijn eigen betekenis aan dat wat er
staat. Dat principe gaat ook op bij het deelnemen aan een cursus of een training.

Een van onze cursisten kwam op het idee om de betekenis van een aantal
technieken uit de KOT eens te bezien binnen de context van een alom bekend
sprookje. In deze nieuwsbrief het sprookje van Roodkapje, naverteld door Lea van
Ooijen van WelzijnDeurne.

 

Lees meer...
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Exclusief: een bijzonder gerucht
In Nederland gaat een gerucht rond over het maatschappelijk werk.

Jeannette Oosterom, maatschappelijk werker bij Kwadraad, ving het op en stuurde het ons toe. Het is zó'n mooi
gerucht dat we het onze lezers niet willen onthouden.

 

 

Lees meer...

KOT implementeren 
Took Dullaert, staffunctionaris werkontwikkeling en werkondersteuning bij Stichting
Welzijn Deurne volgde samen met een aantal maatschappelijk werkers en
schoolmaatschappelijk werkers een KOT-training bij ons nascholingscentrum. In
deze nieuwsbrief doet ze verslag van haar leerervaring.

 

Lees meer...

Ingezonden mededeling - probleem beperking
Femke Diepenhorst, oplossingsgericht coach en hulpverlener schreef een stukje
over het thema probleem beperking. De vragen die zij stelt zijn het overdenken
meer dan waard.

 

 

 

 

Lees meer...
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De Feuerstein methode - vijf uitgangspunten
Gerrit van de Vegte bespreekt vaak in zijn trainingen de vijf uitgangspunten van
Feuerstein en dat levert mooie gesprekken met cursisten op. In deze nieuwsbrief
introduceert hij kort de Feuerstein methode.

 

Lees meer...

Nieuws vanuit het NMW
• eigen kracht van de cliënt en zijn systeem

• integraal werken met multi probleemgezinnen

• combineren van formele met informele hulp

• wijkgericht, outreachend, generalistisch werken

• positioneren en samenwerken - de eigen kracht van de werker

 

Deze drie dagen staan open voor maatschappelijk werkers die een basiscursus Oplossingsgericht Werken
hebben gevolgd. Elke dag kent een ander thema:

• Oplossingen voor ingewikkelde hulpvragen

• Oplossingsgericht werken met kinderen

• Oplossingsgericht werken met gezinnen

Artikel van Sjef de Vries: Burgerkracht: wat vindt de burger ervan?

Artikel van Gerrit van de Vegte in Zorg en Welzijn: Laat Multiprobleemgezin aanpak zelf kiezen.

100 jarig bestaan Medisch Maatschappelijk Werk

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Medisch Maatschappelijk Werk geeft het UMC Utrecht een
conferentie op 31 oktober 2013. Sjef de Vries verzorgt daar de lazing: Wat Werkt in het ziekenhuis
Maatschappelijk Werk.

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.

tel. 0495 - 450 667 | Email

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