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MMMensen met mogelijkheden

Logo Noloc Erkend
Loopbaanprofessional

NvvA/NVVG gaan in opdracht van het
Min. van SZW een project begeleiden
over het begeleiden van mensen met
psychische aandoeningen.
Doel: verbeteren begeleiding van mensen
met psychische aandoeningen,
MMMensen met mogelijkheden.
Werkwijze: professionals gaan een handreiking maken voor professionals. Dus samen kennis
en ervaring bundelen in belang van onze gezamenlijke klanten.

Veel leden hebben inmiddels hun
certificaat Noloc Erkend
Loopbaanprofessional ontvangen en
worden gestimuleerd om het
bijbehorende beeldmerk op te nemen
op de eigen website, briefpapier,
visitekaartjes, etc. De logo's kun je
downloaden in de bibliotheek. Klik in het
menu links op bibliotheek en vervolgens
op 'Logo en beeldmerk'.
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Donderdag 10 oktober is bij het Ministerie van Sociale in Den Haag de kick-off bijeenkomst
van het project. Vanuit Noloc zijn 10 mensen aangedragen naast Marjolein, die coördinator
naar de werk- en stuurgroep van het project is. Zij zal samen met de Noloc leden vorm geven
aan de meest handige en kwalitatief goede wijze om ons met het project te verbinden.
In de volgende nieuwsbrief zal meer info over het project verschijnen alsmede de bevindingen
van de dag.
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De inspanning die het project vraagt is naast de kick-off minimaal de tijd voor drie
bijeenkomsten om een handreiking samen te stellen waarin kennis en ervaring wordt
gebundeld van alle beroepsgroepen. Eind 2014 volgt een afrondende bijeenkomst.
De leden die meedoen en uren maken voor het project mogen die meenemen als PE punten
voor de herregistratie, 't gaat dan om scholingspunten. Voor 1,5 uur scholing ontvangen zij 1
punt.
Dit is hun ‘beloning’ voor hun inzet. En het is ook een mooie manier van leren ‘met elkaar, van
elkaar’.
Samen met andere collega’s binnen commissies van Noloc en deze geselecteerde groep
mensen zal t/m eind 2014 worden gezorgd voor verspreiding van de opgedane kennis en
ervaring middels nieuwsbrieven, kwaliteitskringen en wellicht ook wel bijeenkomsten. Dit zal
zich werkendeweg ontwikkelen, we doen wat werkt!

Aanbodlijst
Heb je als spreker/spreekster iets aan te
bieden voor een workshop, laat dit dan
via het secretariaat weten

Nieuwsbrievenarchief
Terug naar overzicht
Eerdere nieuwsbrieven kun je lezen
door het nieuwsbriefarchief te
raadplegen

Verschijning nieuwsbrieven
Iedere laatste dag van de maand
ontvang je een nieuwe nieuwsbrief. Heb
je zelf materiaal? Lever het uiterlijk twee
weken voor verschijningsdatum in.

Eindredactie nieuwsbrieven
De eindredactie van de nieuwsbrieven
ligt in handen van Angelic Bloemberg.
Heb je vragen, opmerkingen of
suggesties, laat het haar weten
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