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Markieza zoekt
nieuwe directeur
Vanaf de start van Markieza heeft Margreet Diksvan Heumen zich voor de volle 100% ingezet om
Markieza als organisatie met daarmee de inzet
van ervaringsdeskundigheid op de kaart te
zetten. Nu dit gelukt is, is het tijd voor een nieuwe
uitdaging voor haar. Hierdoor ontstaat er vanaf 1
augustus 2019 een vacature voor een nieuwe
directeur. Meer informatie:
https://www.markieza.org/2019/04/16/vacaturedirecteur/

Nieuw bestuurslid
Op woensdag 10 april 2019 is Yvonne van Mierlo
tijdens de algemene ledenvergadering als nieuw
bestuurslid van Coöperatie Markieza u.a.
benoemd. In het dagelijks leven is Yvonne
algemeen directeur bij GRWRE Ergon en
Participatiebedrijf te Eindhoven en daarvoor was
zij als voorzitter van de raad van bestuur actief bij
Movisie, een landelijke kennisinstituut voor
sociale vraagstukken op het terrein van welzijn,
participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Van 2010 tot 2015 is ze wethouder geweest bij
de gemeente Helmond met Economische Zaken,
Sociale Zaken, Financiën, P&O en Brainport als
portefeuilles. We zijn erg blij met de komst van
Yvonne in het bestuur en heten Yvonne van harte
welkom bij Markieza!

Samenwerking of

rollenstrijd?
Het lectoraat van de Fontys Hogeschool heeft in
opdracht van Markieza een onderzoek verricht
naar de wederzijdse beeldvorming van
ervaringsdeskundigen en reguliere professionals
over hun eigen rol en die van de ander in het
sociaal domein.
Met dank aan uitvoerend onderzoeker, Joyce
Mols, presenteren wij hierbij de resultaten van
het onderzoek.

https://www.markieza.org/2019/04/16/samenwerk
ing-of-rollenstrijd/

Info bijeenkomst
MOVE 9 mei
Wil jij je ervaringsdeskundigheid graag verdiepen
en/of goed opgeleid met je ervaringskennis aan
de slag? De MOVE (Markieza opleiding
verdieping ervaringsdeskundigheid) is een
erkende opleiding voor beroepsonderwijs en
staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO). Denk je dat de
MOVE iets voor jou is en wil je graag meer
informatie? Kom dan naar de
informatiebijeenkomst op donderdag 9 mei om
15:00 bij Markieza. Aanmelden graag via
opleidingen@markieza.org

In eigen kring
Met het project ‘In Eigen Kring’ gaat Markieza in
samenwerking met de gemeente Oirschot, de
LEV groep en GGzE een herstelwerkplaats
inrichten waar mensen met een psychische
kwetsbaarheid samen met lotgenoten de ruimte
hebben om vanuit de eigen regie hun leven weer
op te pakken. We gaan starten met peer
supportgroepen, cursussen en workshops.
Meer informatie over dit project of de
mogelijkheden voor ervaringsdeskundige
coaching vanuit Markieza bij het opzetten van
een herstelwerkplaats in uw gemeente:
olaf@markieza.org

Reminder; alumni
bijeenkomst 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!
Aanmelden; opleidingen@markieza.org
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