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Nieuwsbrief 2 - oktober 2011
Gegroet lezer,
In deze nieuwsbrief een belangrijke mededeling over onze nieuwe opleiding
Eigen Kracht – Maatschappelijk Werker nieuwe stijl. Een mededeling die ons met trots vervult. Ook aandacht
voor de succesvolle verrichtingen van José Bijker op een CJG Congres en voor enkele recente publicaties van
Sjef de Vries. In de vaste rubrieken bespreekt Jo Janssen een meesterlijk boek en geeft Sjef de Vries antwoord
op een interessante vraag die veel cursisten ons stellen. Verder nuttige informatie over onze open inschrijvingen
en nieuws over de te behalen registerpunten bij onze nascholingen. Ben je cursist of oud-cursist, weet dan dat
het cursistenboek er is; daarin kun je ervaringen, gedachten enz. die met onze trainingen, opleidingen,
workshops, lezingen en publicaties te maken hebben in onze nieuwsbrief onder de
aandacht brengen.
Lezer, veel leesplezier gewenst met onze nieuwsbrief!
Jo Janssen

Nieuws van het NMW
Succesvolle workshop van José Bijker tijdens het CJG Congres.
Tijdens het CJG Congres op 30 september 2011 heeft José Bijker een zeer succesvolle workshop gehouden. De
presentatie die zij heeft gegeven is in samenwerking met Alma Wijnia van het CJG Oss gemaakt en bevat de
bevindingen van de cursisten van het CJG Oss die onlangs een nascholing van José Bijker hebben gevolgd. Je
kunt haar presentatie bekijken door hier te klikken.
Nieuwe opleiding EIGEN KRACHT – Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl
Wij zijn blij (je) te kunnen meedelen dat onze nieuwe opleiding EIGEN KRACHT – Maatschappelijk Werker
Nieuwe Stijl is erkend door het CPION (St. Post HBO) en dat deze opleiding het predikaat PHBORegisteropleiding heeft gekregen. Cursisten die deze tweejarige opleiding met succes afronden ontvangen
naast een NMW diploma ook het officiële diploma van het CPION. Deelname aan onze nieuwe opleiding levert
cursisten 26,65 registerpunten op voor het opleidingstraject -in het kader van de beroepsregistratie in het
BAMw- van maatschappelijk werkers, jeugdzorg-werkers en sociaal agogen. Over enige tijd zullen we een extra
nieuwsbrief met meer specifieke informatie over onze nieuwe opleiding verzenden. Heb je nu al belangstelling,
stuur ons dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het
te bekijken..

Open inschrijvingen
We starten in januari 2012 weer met onze zeer succesvolle nascholing Oplossingsgericht Werken.
Data: 11-01-12 / 08-02-12 / 07-03-12 / 04-04-12 / 09-05-12 in Utrecht
klik hier voor meer informatie
In februari 2012 start onze nieuwe nascholing
Oplossingsgericht Werken met Kinderen-Kids’ Skills .
Data: 15-02-12 / 21-03-12 / 25-04-12 / 26-09-12
in Utrecht

ks - problem-skill

klik hier voor meer informatie
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inschrijfformulier downloaden

Registerpunten
Deelname aan de hieronder genoemde nascholingen levert cursisten registerpunten op voor het
opleidingstraject -in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw- van maatschappelijk werkers,
jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.
13,05 - OPLOSSINGSGERICHT WERKEN
12,75 - SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK
13,05 - MULTI PROBLEEMGEZINNEN
12,60 - OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN - KIDS’ SKILLS

Publicatie
Sjef de Vries heeft een kritisch artikel geschreven over die nieuwe ontwikkelingen in de Welzijnssector en de
genegeerde rol van de psychosociale hulpverlening daarin: “Het Nieuwe Welzijn. Burgerkracht kan
psychosociale hulp niet vervangen”. Maatwerk (oktober. 2011).
Op verzoek van de redactie van Vangnet schreef Sjef de Vries de kort notitie "Het toverwoord Eigen Kracht"
(december 2011).

Lezingen
21 oktober 2011
Wat werkt in Empowerment – Sjef de Vries
Lezing in het kader van de Conferentie Empowerment Fontys Hogescholen Eindhoven.
4 november 2011
De rol van de Common Factors in het Social Work – Sjef de Vries
In het kader van de Master Social Work; professionaliteit en beroepsontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam;
Studiedag ‘Praktijk, Ontwikkeling en Onderzoek.’
Slovenië
Sjef de Vries is uitgenodigd door de Universiteit van Ljubljana (dep. Social Work) om in het voorjaar een
driedaagse workshop te geven aan (post) doctoraal studenten met als onderwerp 'What works in social work'.
Het is een vervolg op twee eerdere workshop die hij daar gaf.
België
De Universiteit van Antwerpen heeft Sjef de Vries uitgenodigd om op 16 december 2011 een lezing te houden
voor de Masterstudenten en MW-ers uit de stad met als titel Wat werkt in de hulpverlening.

Leren van successen
Het verhaal van Maria van Loon - cursist:
De tekeningen van Daan zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB
1e tekening: Daan zonder PGB klik hier
2e tekening: Daan met PGB klik hier
Daan komt iedere woensdag voor begeleiding dagdelen op mijn groep. Iedere zaterdag heeft hij individuele
begeleiding. Tijdens individueel begeleiding werk ik met Kids Skills. zodat hij vaardigheden ontwikkeld waarmee
hij zijn doelen kan bereiken door handiger met zijn beperking om te gaan. Ik begeleid Daan vanaf 2009 en ik heb
hem zien verranderen van een kind dat angstig mijn hand vasthield en alleen functioneerde in de veiligheid
van duidelijke structuur en context naar een jongen die waarschijnlijk HAVO/VWO gaat doen in het aangepaste
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onderwijs, die zelfstandig een boodschap kan doen, die naar school fietst instaat met zijn beperking in vrijheid te
leven. Laatst had ik met Daan een motorboot gehuurd om door de grachten te varen. heelaas gaf de verhuurder
mij een grote 8 tot 10 persoonsboot mee. Ik had geen vaarervaring buiten dat ik wel eens in een sloep op volle
zee had gevaren. Linkshandig tegendraads sturen ging me reuze slecht af. Mijn hoofd pakte de tegendraadse
beweging niet,terrwijl ik natuurlijk rechts zou sturen waar het niet dat me arm niet goed werkt. Terwijl de boot alle
kant op vloog voelde ik me een spookrijder. Daan bleef opmerkelijk rustig en deelde mede " Tja Maria jij zegt dat
je alles kunt bereiken wat je wilt als je maar genoeg oefenend, Dus ja dan moet je nu wel het goede voorbeeld
geven door door te zetten.Grrrr. Vrolijk vaarde we verder en door het beginners geluk cq wonder kwamen we na
een uur terug bij de afmeer plek. Daan keuvelde dat het zo lekker rustig in zijn hoofd was op het water.. Nadat
we afgemeerd hadden, ging Daan mij vertellen hoeveel ik geleerd had. Hij was trots op me dat ik niet op had
gegeven en zie het resultaat. Hij had van alle vreemde stuur manoevres en enge brugdoorgangen terwijl er kaart
gelezen moest worden genoten terwijl hij samen werkte om onze vaartocht goed te laten aflopen. Daan wordt
een volwaardig deelnemer aan de maatschappij echter daar heeft hij wel een PGB voor nodig. De begeleiding
die hij krijgt is net zo noodzakelijk als de rolstoel van iemand wiens benen verlamd zijn zonder ondersteunende
middelen is er geen beweging mogelijk in de door hem gewenste richting. .
Maria van Loon

Gelezen
Jo Janssen bespreekt een klassieker: Therapie als geschenk van Irvin D. Yalom.
Lees meer ...

Vragen van cursisten
Veel cursisten stellen de vraag: Werkt de KOT ook bij ... (en noemen dan een
probleem waarvan gedacht wordt dat dit wellicht niet met de KOT kan worden opgelost). Lees hier het antwoord
van Sjef de Vries.

Hoe heb jij dat gedaan?
Reacties, verhalen, vragen, kritieken, complimenteren en uitzonderingen van lezers. Dit e-mailadres wordt
beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kopij aanleveren?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor af- of aanmelden van deze nieuwsbrief:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Colofon
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt: februari 2012
Wil je kopij aanleveren voor onze nieuwsbrief?
Dat kan tot en met 15-01-2012
Redactie: Jo Janssen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze publicatie is met zorg samengesteld.
De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in onze nieuwsbrief.
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