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16 deelnemers starten aan traject
Werkfit met ervaring
Afgelopen maandag 23 oktober zijn maar liefst
16 enthousiaste deelnemers gestart met het
basistraject "Werkfit met ervaring". Wij wensen
de deelnemers allemaal heel veel succes! 

Heb jij ook interesse in het volgen van dit traject,
waarin je inzicht krijgt in je eigen ervaringen en
leert hoe je deze kunt koppelen aan rollen binnen
het werkveld? Meld je dan nu aan voor de
volgende groep die dit jaar nog van start gaat.
Locaties: Rotterdam, Eindhoven en Utrecht.
https://www.markieza.org/werkfit-met-ervaring/

"Werkfit met ervaring" is een product van
Markieza en Howie the Harp™. 

 

ZONMW pilot voor professionals
succesvol
Met succes en met dank aan ZONMW hebben
12 professionals van diverse GGZ-, verslavings-
en maatschappelijke opvang organisaties een
opleidingsmodule kunnen volgen rondom het
betrekken van naasten en mantelzorg in hun
werk gekoppeld aan de bouwstenen van het
Schakelteam mensen met verward gedrag. Meer
informatie over het volgen van deze
onderwijsmodule die vanaf januari 2019
aangeboden wordt opleidingen@markieza.org  

 

Diploma uitreiking MBO
ervaringsdeskundigheid
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Op 24 oktober heeft de MBO niveau 4 diploma
uitreiking persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen met ervaringsdeskundigheid van
drie geslaagden plaatsgevonden bij het Summa
collega in Eindhoven. Deze studenten hebben
allen een succesvolle herkansing achter de rug
en alsnog hun welverdiende diploma in ontvangst
mogen nemen. In een zaal vol medestudenten,
familieleden en collega’s  werden de
handtekeningen gezet. De studenten spraken
hun dank uit voor de ondersteuning die hen in
het laatste jaar tijdens de opleiding geboden is.
Onze felicitaties en we wensen de geslaagden
heel veel succes in hun werk!

Feest jij met ons mee?
In november bestaan wij, Markieza, 5 jaar! Tijd
voor een feestelijke middag. Deze dag willen wij
graag met jullie samen vieren. We hebben een
divers programma met ontmoeting, inspirerende
keuze-workshops, ex-studenten die in het
zonnetje worden gezet en nog meer. 

De ervaringsdeskundigen van Markieza
verzorgen deze middag inspirerende workshops
over hun passie en werk zoals “jouw leven is mijn
werk”, “ervaringsdeskundigheid voor naasten” en
“werkfit met ervaring”.

Laat je verrassen en inspireren! Heb jij je al
aangemeld? Aanmelden kan middels een mail
naar 5jaar@markieza.org

 

Digitale cursus “Schrijf je
herstelverhaal” in nieuw jasje
Dankzij een subsidie van Stichting tot steun
VCVGZ hebben we de website van onze digitale
cursus “schrijf je herstelverhaal” in een nieuw
jasje kunnen steken. De cursus is voorzien van
filmmateriaal met daarin duidelijke uitleg over de
onderwerpen. Verder is de cursus doorontwikkeld
van GGZ naar het brede sociale domein. Wilt u
als organisatie ook licenties afnemen om deze
cursus beschikbaar te stellen voor uw cliënten
informeer dan naar de mogelijkheden
herstelverhaal@markieza.org 
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Expositie Mooi anders van Christ

Alweer een jaar geleden hebben wij afscheid
genomen van Christ Wesenbeek, oprichter en
bestuurder van Markieza.

GGzE opent op 1 november as een
tentoonstelling die een inkijk geeft in Christ zijn
bevlogen wereld door het exposeren van zijn
kunst. Het geeft een beeld van Christ in al zijn
facetten. Christ in verbinding met mensen,
familie, relatie, kunst, muziek en werk. Zijn stijl is
vrij, eigenzinnig, innovatief en kleurrijk.

De opening van de expositie “Mooi anders van
Christ” is op donderdag 1 november van 14.30-
17.00 uur. Daarna is de expositie dagelijks
geopend t/m 9 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Locatie: De Kas van De Tuin Dr Poletlaan 69
Eindhoven.

Voel je welkom!

In onze volgende nieuwsbrief:

Wijden we een stuk aan 

- de samenwerking tussen RINO Zuid en
Markieza met betrekking tot de tweedaagse
basismodule over herstel ondersteunende zorg
voor professionals.

- onze samenwerking met de Impuls academie
gekoppeld aan de Radboud universiteit te
Nijmegen.

 

Contact:
Vitruviusweg 2 - 5624 AD Eindhoven
040 - 231 50 05 -  info@markieza.org
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