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Nieuwsbrief 2015-december

Cursus Oplossingsgericht Werken voor open inschrijving in Utrecht
In februari 2016 gaan we weer van start met onze cursus Oplossingsgericht Werken
voor open inschrijving in Utrecht. Data: 

17-02-2016

16-03-2016

13-04-2016

11-05-2016

15-06-2016

Dag 1, 3 en 5 zullen worden verzorgd door Jo Janssen, de andere twee door Sjef de Vries. Voor meer informatie
kunt de brochure downloaden of ons mailen

Nieuwe cursus VECHTSCHEIDINGEN
Graag attenderen wij u op onze nieuwe 3-daagse cursus Vechtscheidingen.

Vechtscheidingen kenmerken zich door vaak jarenlang, verbeten strijdvoering
tussen ouders, ex-partners, om de gunst van hun kinderen ten koste van de andere
ouder! "Ik ben een betere ouder dan jij" is vaak de boodschap aan elkaar maar ook
naar hun kinderen. Kinderen zijn altijd de dupe van deze strijd en zitten klem in hun
grote loyaliteitsgevoel naar beide ouders. Kortom, voor alle gezinsleden betekent dit vaak een ellendige situatie!

Leer meer in onze brochure

Onderstaand in-company trainingsaanbod kunnen wij voor u verzorgen:
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- Oplossingsgericht werken (FCB subsidie)

- Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken 

- Vechtscheidingen

- Eigen kracht van de cliënt en zijn systeem

- Integraal werken met multi probleemgezinnen

- Combineren van formele met informele zorg

- Wijkgericht, outreachend, generalistisch werken

- Positioneren en samenwerken: de eigen kracht van de hulpverlener (FCB subsidie)

- Veiligheid in gezinnen - 3 kolommen

- Outreachend werken

- Schoolgericht Maatschappelijk werk

- Ervaringsgerichte Psychosociale hulpverlening

- Werken met multi probleemgezinnen

- Gezinscoaching

- Ontrouw

Klik hier voor meer informatie

 

Het NWM wenst u

                       hele fijne feestdagen

                                            en een gezond en gelukkig 2016 

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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