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KOT Opfrisdagen
Het is alweer enige tijd geleden dat jullie kennis hebben gemaakt
met de Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT) en/of met de
NMW trainers. Door velen van jullie is de KOT destijds met veel
enthousiasme ontvangen. Wellicht omdat ze zo goed te gebruiken
is in de praktijk van alle dag getuige de hoge waardering die jullie
de KOT hebben gegeven (opfris/verdiepingsdagen en KOT). Die
bruikbaarheid betreft veel verschillende beroepsgroepen waar we
een aantal bij naam noemen zoals de (school)maatschappelijk
werkers, sociaal werkers, jeugdzorgwerkers, professionals in
sociale wijkteams, generalisten, de kind - en jongerenwerkers,
buurt opbouwwerkers, etc. De bruikbaarheid betreft ook vele toepassingsvormen en doelgroepen, in gesprekken
met cliënten maar ook in netwerkbesprekingen, vergaderingen, intervisie, etc. Daar waar mensen elkaar treffen
is de KOT bruikbaar en licht het altijd de spotlights op wat goed gaat met behulp van al haar werkzame
interventies zoals o.a. de uitzonderingen, de schaalvraag, de complimenten, wat werkt, etc. De ervaring leert dat
wanneer de KOT jaren geleden is ingetraind ze wat kan "wegzakken" en dat cursisten toe zijn aan het
aanscherpen en uitbreiden van hun KOT-vaardigheden, middels (een) opfrisdag(en). Het blijven toepassen van
de KOT in een omgeving en samenleving die nogal eens probleemgericht kijkt en werkt is soms een hele
uitdaging. Des te meer reden voor ons om jullie verschillende opfrisdagen aan te bieden!

De mogelijkheid bestaat om 1 of meer „algemene” KOT-opfrisdagen te volgen
of
je kunt 1 of meerdere opfrisdagen volgen met door jullie "zelf aangedragen thema's" , om maar wat
voorbeelden te noemen:
KOT in het sociale (wijk)team
Dilemma’s in sociale (wijk)teams
Positioneren
Combineren van formele met informele hulp
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Eigen kracht van het systeem
Multi probleemgezinnen
Gezinnen met huiselijk geweld
KOT in de buurt
Vechtscheidingen, etc.

Je kunt ook op onze website kijken bij ons aanbod van trainingen waar je vele andere thema’s vindt die inspiratie
kunnen bieden voor een themadag opfrisKOT.

Deelname aan een opfrisdag levert per dag 3,2 (voor 3 dagen 12,8) registerpunten op voor het opleidingstraject
voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd
geregistreerde jeugdzorgwerkers.

We zouden het heel leuk vinden jullie weer te zien en een leuke inspirerende dag te hebben met elkaar!
Voor meer info, mail ons

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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