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Met wie wil jij graag een date? Het is bijna Valentijnsdag en we zijn
nieuwsgierig…
Bij Markieza houden we van mensen die wat met hun ervaringskennis
willen doen, voor zichzelf of in hun (vrijwilligers) werk. Dat doen we zelf
namelijk ook
Weet je nog weinig van ervaringsdeskundigheid? Maak een afspraak voor
een ‘date’ en app, sms of bel naar ons ervaringsdeskundige informatie
team op 06-26214376

MOVE nu ook
geaccrediteerd door
registerplein
De afgelopen jaren hebben wij flink aan de weg
getimmerd met het MOVE programma (voorheen
ARIE). Eerder al werd de opleiding CRKBOgecertificeerd en SKJ-geaccrediteerd. Nu is de
MOVE ook geaccrediteerd bij registerplein voor
de beroepsgroepen: Maatschappelijk Werkers,
Sociaal Agogen, GGZ-Agogen,
Cliëntondersteuners en Sociaal Werker.
Deelnemers die bij een van deze registers
ingeschreven staan, kunnen vanaf nu met de
MOVE 210 punten halen voor hun herregistratie.
In de MOVE leiden we in een schooljaar mensen
met ervaring op tot ervaringsdeskundigen.
Voorheen richtten we ons daarmee vooral op
mensen die nog niet in de hulpverlening
werkzaam zijn en zich daarin wilden ontwikkelen.
Maar steeds vaker kregen we ook vragen van
hulpverleners met eigen ervaring. De MOVE

biedt voor hen de ideale uitkomst. Doordat
hulpverleners al de nodige voorkennis hebben,
kunnen zij zich tijdens de MOVE een heel jaar
richten op het opdoen van ervaringskennis,
ervaringsdeskundige vaardigheden en
herstelondersteunende visie. Daarnaast bieden
de lessen en coaching een goed platform om dit
alles te verweven met hun competenties en
identiteit als hulpverlener.
Bent u geïnteresseerd in de MOVE voor uzelf of
voor uw organisatie? Kijk dan op
https://www.markieza.org/markieza-opleidingverdieping-ervaringsdeskundigheid-move/
Of neem contact op via
opleidingen@markieza.org.

Zestien deelnemers
in 15 weken Werkfit
Hoera! Alle 16 deelnemers hebben het certificaat
‘Werkfit met Ervaring’ behaald en stromen uit
naar (vrijwilligers-)werk of opleiding. Proficiat.
Deze 16 kanjers hebben zich in dit leertraject van
15 weken, georiënteerd in het werkveld en
hebben weer een eerste stap gezet richting werk.
Belangrijke begrippen, zoals herstel,
empowerment, stigmatisering en zelfhulp hebben
betekenis gekregen. De deelnemers zijn zich
bewust geworden van eigen kwaliteiten, valkuilen
en veerkracht. Daarnaast heeft eenieder zijn
levensverhaal gedeeld. Respect. Onze dank
daarvoor. De laatste lesdag presenteerde iedere
deelnemer als eindproduct zijn eigen leerproces.
Wat een belofte voor de toekomst. We wensen
alle deelnemers ontzettend veel succes met de
vervolg stap die ze gaan zetten binnen het
werkveld.
Werkfit met ervaring is ontwikkeld en wordt
aangeboden door Markieza en Howie the
Harp™. Wil jij je ook aanmelden voor dit
leertraject: https://www.markieza.org/werkfit-metervaring/

Oud studenten –
Save the date ‘eerste

alumni bijeenkomst’
op 23 april
Op dinsdag 23 april om 15 uur vindt de eerste
alumni bijeenkomst plaats voor oud-studenten
van Markieza. Op het programma staat de
ontwikkeling van het landelijk beroepsregister
ervaringsdeskundigheid. Een inspirerend thema
waar we graag met elkaar verder over in gesprek
gaan. Naast praten over de inhoud van ons vak
is het natuurlijk vooral leuk om elkaar weer te
zien, gezellig bij te praten en te kijken waar we
verder nog krachten kunnen bundelen om
ervaringsdeskundigheid nog meer op de kaart te
zetten. Wij hebben er zin in!

Trainingsplan op
maat voor
gemeenten.
Rino-Zuid biedt, in samenwerking met ZONMW
en ervaringsdeskundigen van Markieza, een
trainingsaanbod voor medewerkers die
werkzaam zijn binnen het gemeentelijk domein
en die (potentieel) in aanraking komen met
mensen met verward gedrag.
ZONMW financiert 90% van het trainingsaanbod
waarmee de gemeente slechts 10% van de
investering zelf hoeft te doen. Met deze impuls
kunnen gemeenten dus een trainingsplan op
maat samenstellen.
Voor meer informatie of aanmelden :
https://rinozuid.nl/aanbod/rino-plus-br/nascholing-incompany/aanbod-zonmwgemeenten
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