Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk
ncmw.nl /jml3/home/publicaties/nieuwsbrieven/101-nieuwsbrief-6.html

Nieuwsbrief 6 - januari 2013
Beste lezer,
In onze eerste nieuwsbrief van 2013 kunnen we melden – en alweer niet zonder trots – dat onze opleiding
EIGEN KRACHT, Empowerment van cliënt en hulpverlener in november 2012 werkelijk van start is gegaan.
Deze unieke opleiding leidt maatschappelijk werkers op tot breed inzetbare generalisten die goed toegerust zijn
voor de huidige en veranderende taken binnen het maatschappelijk werk. Hieronder meer over deze heugelijke
gebeurtenis.
Onlangs is er een boek verschenen waar vermoedelijk velen al op zaten te wachten of op te hopen: een boek dat
probleemgebieden behandelt die nog niet eerder in de oplossingsgerichte literatuur beschreven zijn en dat
antwoorden geeft op concrete vragen van eerstelijnswerkers die oplossingsgericht willen werken. Het boek heet
Cirkels van empowerment en gaat over oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening. Sjef de Vries bespreekt
het boek in de vaste rubriek.
In deze nieuwsbrief komt de misschien wel meest gestelde vraag in oplossingsgerichte cursussen, trainingen en
workshops aanbod; het prachtige antwoord van Sjef de Vries op die vraag is niet te missen.
Geheel in de lijn van zijn succesvolle boek Eropaf ... en dan? over de rol van het Maatschappelijk Werk in het
nieuwe welzijn, een column van Sjef de Vries over Burgerkracht. In Burgerkracht, de burger aan het woord
staat hij stil bij het concept vanuit het perspectief van de burger. Een column die een wijdere verspreiding
verdient.
Verder vind je in deze nieuwsbrief weer alle informatie over onze open inschrijvingen oplossingsgericht werken,
Kids Skills en Mission Possible
Veel leesplezier gewenst met onze nieuwsbrief!
Jo Janssen

Opleiding EIGEN KRACHT, Empowerment van cliënt en hulpverlener gestart!
Er is keihard aan gewerkt en het resultaat is navenant: een gloednieuwe, uiterst praktische opleiding met het
predikaat PHBO-Registeropleiding. Deze unieke opleiding – ons antwoord op recente ontwikkelingen in het
welzijnswerk - is in november flitsend van start gegaan.
Een groep van 10 cursisten is met veel enthousiasme begonnen aan onze tweejarige opleiding die hen naast
een goed inzicht in belangrijke nieuwe ontwikkelingen bovenal concrete handvatten en nieuwe inspiratie biedt
om het maatschappelijk werk Nieuwe stijl vorm te geven in de praktijk van alledag.
De eerste opleidingsweekenden zijn zowel voor cursisten als voor de trainers prettig en naar tevredenheid
verlopen. Er is in korte tijd een hechte en inspirerende leergroep ontstaan die er in geslaagd is een fundament te
leggen voor een ware ‘community of practise’. Zowel de cursisten als de trainers spreken over veelbelovend
begin van een nieuw en boeiend leertraject. Een geweldige prestatie!
We wensen alle cursisten, trainers en docenten veel inspiratie en succes toe bij het verdere verloop van de
opleiding.
Open dag
Op 22 maart 2013 houden wij weer een open dag voor deze opleiding in Elst. Van 10.00 uur - 15.00 uur kunt u
nader kennismaken met onze opleiding. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze dag wordt
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verzorgd door José Bijker. Aanmelden kan per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient
ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0495-450667

Open inschrijving
In 2013 gaat onze succesvolle nascholing Oplossingsgericht werken weer van start.
Data
: 06-02-13 / 13-03-13 / 17-04-13 / 15-05-13 / 12-06-13 in Utrecht
Trainers: Jo Jannsen en Sjef de Vries
Klik hier voor meer informatie
De nascholingen Oplossingsgericht werken met kinderen - Kids' Skills en
Oplossingsgericht werken met jongeren - Mission Possible worden dit najaar weer ingepland.

NMW nu ook op Facebook
Sinds kort is het mogelijk om met ons en met vele anderen te communiceren via de sociale netwerksite
Facebook.

Gelezen
Sjef de Vries las Cirkels van empowerment, oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening. Lees hier zijn
recensie

Vragen aan cursisten
Een veelgestelde vaag in onze nascholing Oplossingsgericht werken is: wat te doen als de cliënt je in de
expertpositie plaatst? Lees hier het antwoord van Sjef de Vries

Column
Sjef de Vries staat opnieuw stil bij het begrip Burgerkracht en plaatst belangrijke kritische kanttekeningen
daarbij.
In zijn column laat hij de burger aan het woord en komt hij opnieuw met verrassende bevindingen. Lees meer
Voor af- of aanmelden van deze nieuwsbrief Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript
dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Colofon
Wil je kopij aanleveren voor onze nieuwsbrief?
Dat kan. Stuur deze naar ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te
zijn om het te bekijken.
Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld.
De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in onze nieuwsbrief.
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