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Klikvoorhulp Symposium
25 instellingen voor maatschappelijk werk bieden online hulp via de websites
Klikvoorhulp.nl en Internethulpverlening.nl. De instellingen zijn verenigd in een
landelijke regiegroep, van waaruit nieuwe innovaties ontwikkeld worden. Ook de
kwaliteitsverbetering van de psychosociale online hulp staat daarbij centraal.

 

Op 28 mei 2014 wordt door de regiegroep het Klikvoorhulp Symposium georganiseerd. Dit vindt plaats in
samenwerking met het Nascholingscentrum Maastschappelijk Werk (NCMW), de Hogeschool Utrecht, de
Hogeschool Nijmegen en Arnhem (HAN), en de softwareleverancier Obec.

Voor professionals en studenten

Niet alleen medewerkers van de aangesloten instellingen, maar ook andere professionals van
welzijnsorganisaties alsook studenten, gemeentes zijn van harte welkom om aan het Klikvoorhulp Symposium
deel te nemen.

Gevarieerd programma

Het programma omvat presentaties en aansluitende brainstormsessies op vier terreinen van de online
hulpverlening binnen AMW's:

1. Innovaties in online hulpverlening
2. Technische vernieuwingen
3. Methodiek in online hulp en blending
4. Implementatie van online hulp in uw organisatie

Bekijk het volledige programma om te zien waarom je dit symposium niet mág missen.

Lage deelnamekosten

Dankzij de medewerking van de hogescholen en de firma Obec hebben wij de deelnamekosten laag kunnen
houden. Deze bedragen EUR 45,00 (inclusief lunch).

Locatie
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Het Klikvoorhulp Symposium vindt plaats op 28 mei 2014, van 10.00 tot 16.00 uur, in De Nieuwe Poort 21 te
Amersfoort. Dit is een gebouw van de Hogeschool Utrecht.

Aanmelden

klik hier

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie mail Marc Niels
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https://www.klikvoorhulp.nl/klikvoorhulp-symposium
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Colofon

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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