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Terugblik 5 jarig
Lustrum
Dinsdag 13 november hebben wij ons 5 jarig
bestaan gevierd met collega’s, oud-studenten,
samenwerkingspartners en leden. Wat hebben
we veel bereikt in deze 5 jaar. En we gaan door,
van regionaal naar landelijk opleiden van
ervaringsdeskundigen en professionals binnen
zorg, welzijn en dienstverlening. Participeren in
academische werkplaatsen met onze expertise
en het samen met onze leden blijven innoveren
vanuit ervaringsdeskundigheid. Dank aan
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Markieza en RINOZuid komen met
nieuwe
opleidingsmodules
Van herstel als onderdeel van behandeling naar
behandelen binnen herstelprocessen.
Professionals in de gezondheidszorg worden
doorgaans opgeleid vanuit een stoornisgericht
kader. Wij vinden het belangrijk om professionals
op te leiden vanuit een visie op gezondheid en
herstel en niet alleen op een benadering vanuit
psychische aandoeningen.
Markieza heeft in samenwerking met RINO-Zuid
de basis module herstel ondersteunende zorg
ontwikkeld. Om gezamenlijk de professionele
identiteit en attitude van de professional toe te
rusten op de huidige ontwikkelingen. Aan bod
komen o.a. wat zijn de belangrijkste
kernbegrippen van Herstel Ondersteunende Zorg
(HOZ), welke elementen spelen een rol in het

herstelproces, HOZ in relatie tot andere
stromingen en de positionering van HOZ in
huidig werkveld en hoe kun je gebruik maken van
ervaringskennis van de cliënt en je
ervaringskennis als professional.
Naast deze basismodule worden er op dit
moment ook nog thematische
verdiepingsmodules in gezamenlijkheid
ontwikkeld. Hierover meer in de nieuwsbrief van
januari 2019.

Move Gaat van Start!
De MOVE (= Markieza Opleiding Verdieping
Ervaringsdeskundigheid) start in januari in zowel
Eindhoven als in Noord Holland.
In het kort over de MOVE:
Een jaar opleiding, op 18 januari start in
Eindhoven en Heerhugowaard/ Alkmaar.
- 24 weken theorieles en 24 x groepscoaching
- werken aan je ervaringsdeskundig portfolio
- minimaal 18 uur praktijkervaring per week (mag
ook stage of vrijwilligerswerk zijn)
Op 11 en 18 december staan de intake
gesprekken gepland voor Noord-Holland en in de
week van 10 december voor Eindhoven.
We vragen vooraf een cv en motivatiebrief met
reflectie op eigen herstel .
>> Lees meer…
https://www.markieza.org/markieza-opleidingverdieping-ervaringsdeskundigheid-move/

WFE in Eindhoven;
schrijf je nu in voor
start in januari
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 op 11 Januari nog van start
gaat. Locaties: Rotterdam, Eindhoven en Utrecht.
>>Lees meer… https://www.markieza.org/werkfit-

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

Vrijwilligers in het
zonnetje gezet
Op de jaarlijkse dag van de vrijwilliger hebben we
de Markieza-collega’s die zich vrijwillig inzetten
verrast met een heerlijke verwendag. Bedankt
allemaal voor jullie inzet! Verder een dank aan
Samen voor Eindhoven en de Bijenkorf die deze
dag mogelijk hebben gemaakt.
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