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Fijne feestdagen
Ontwikkelen, het beste in je zelf naar boven
halen, iets willen doen en betekenen voor
anderen. Dat is wat wij iedereen wensen voor
2019.
We wensen jullie hele fijne feestdagen.
Markieza is gesloten van 22 december 2018 tot 3
januari 2019.

Powered by Markieza
Met trots presenteren we het nieuwe keurmerk
“Powered by Markieza”.
Je vindt het bij organisaties die een
herstelondersteunend of krachtgericht beleid
voeren met daarbij de inzet van goed opgeleide
ervaringsdeskundigen en intervisie of coaching
vanuit Markieza.
Zijn jullie zo’n organisatie? Mail
Trudie@markieza.org en je krijgt het logo in je
mail!

Open dagen
Markieza voor de
MBO- en HBOopleiding ervaringsdeskundigheid
Donderdag 17 januari 10.00-12.00 uur vindt de
informatiebijeenkomst van de HBO opleiding
SPH-ervaringsdeskundigheid plaats door LOI-

Markieza te Utrecht. Inschrijven voor deze
informatiebijeenkomst via
opleidingen@markieza.org
Zondag 20 januari 10.00-15.00 uur vindt de open
dag van de MBO opleiding met specialisatie
ervaringsdeskundigheid plaats door SummaMarkieza, Willem de Rijkelaan 3 te Eindhoven.

Alumni Markieza
opgelet
Alle studenten die hun diploma*
ervaringsdeskundigheid behalen bij Markieza
krijgen ook het Markieza-speldje als symbool
voor hun lidmaatschap van het Markiezaplatform-ervaringsdeskundigheid.
Wat houdt dit verder in? Markieza organiseert 2x
per jaar een inspirerende inhoudelijke sessie en
netwerkbijeenkomst voor de alumni. We
beginnen met het thema beroepsregister
ervaringsdeskundigheid op datum 23 april 2019.
Heb je je diploma reeds behaald? Dan krijg je je
speldje op de eerste bijeenkomst, of kom langs
bij ons secretariaat.
*De opleidingen betreffen: MBO PBSDervaringsdeskundigheid, HBO SPHervaringsdeskundige, MOVE, MBO SMDervaringsdeskundigheid

MOVE on in het
nieuwe jaar
De MOVE, Markieza Opleiding Verdieping
Ervaringsdeskundigheid, start in januari 2019. Op
maandag 28 januari in Eindhoven en vrijdag 18
januari in Heerhugowaard. Stel je voor: 24
weken les, groepscoaching, werken aan je
ervaringsdeskundige portfolio en in november
2019 het erkende diploma ontvangen. Het kan
nog!
Pak jij de last minute kans op deelname? Schrijf
je motivatiebrief, een reflectie op je herstel en
stuur die met je cv naar
opledingen@markieza.org. Je intakegesprek

plannen we in de week van 7 januari in
Eindhoven.
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