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Nieuwsbrief juli 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een professional werkzaam binnen het sociale domein of pedagogisch werk? Wil jij 

je verder ontwikkelen en blijven aanhaken bij nieuwe trends en methodieken? Dan ben je 

bij Tinten Training en Advies aan het juiste adres. Hierbij ontvang je de nieuwsbrief met het 

laatste nieuws en een overzicht van onze trainingen. Heb jij specifieke vragen, neem dan 

gerust contact op met ons. Wij helpen je graag verder! 

Mail: info@tintentrainingenadvies.nl 
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Nieuws 

 

Veilig trainen tijdens corona? 

Sinds twee weken zijn we weer gestart met het geven van trainingen op locatie. Uiteraard 

volgen wij ook net als de rest van Nederland de RIVM-richtlijnen. Wil jij weten welke 

maatregelen wij treffen om veilig te trainen op locatie? 

Wij werken met een uitgebreid protocol 

Wij zorgen voor de garantie om 1,5 meter afstand te houden 

Trainers ontvangen voorafgaande aan de training veiligheidsinstructies 

Deelnemers hebben een vaste zitplaats 

Voorafgaand aan de trainen doen wij een gezondheidscheck bij deelnemers 

Jouw veiligheid staat voorop! Voldoen de locaties niet aan de eisen? Kun je tijdens de 

training geen afstand bewaren? Dan zal de training worden uitgesteld of online worden 

aangeboden. Heb je vragen? Neem gerust contact op.  

 

 

 

 

Hoe pak je eenzaamheid aan? 

40% van de volwassen bevolking van Nederland heeft in meer of mindere mate last van 

eenzaamheidsgevoelens. Bij kwetsbare groepen is dit percentage nog hoger. Ook tijdens 

de coronapandemie zien we dat eenzaamheid steeds vaker voorkomt. Wat minder bekend 

is, is dat eenzaamheid naast enorme psychische ... Lees verder: 

 Basistraining Eenzaamheid – signaleren, bespreken en aanpakken - Tinten Training 

& Advies 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tintentrainingenadvies.nl/over-ons/contact/
https://www.tintentrainingenadvies.nl/over-ons/contact/
https://www.tintentrainingenadvies.nl/nieuws-van-tinten-trainingen/basistraining-eenzaamheid-signaleren,-bespreken-en-aanpakken/
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Trainingen Sociaal Domein 

Hieronder vind je de ingeplande trainingen voor het sociaal domein. Onder de 

basistrainingen vind je de meest voorkomende onderwerpen waar elke sociaal werker mee 

te maken heeft. Onder thema's vind je specifieke onderwerpen.  

Basis trainingen 
Oplossingsgericht werken – basistraining 

3 dagen  

8 + 22 september 2020   | 09.00 – 16.30 uur 

6 oktober 2020                | 09.00 – 16.30 uur 

Eenzaamheid - signaleren, bespreken en aanpakken 

1 dagdeel live + 2 dagdelen online 

28 september 2020         | 09.00 - 12.30 

19 oktober 2020              | 10.00 - 11.30 

16 november 2020          | 10.00 - 11.30  

Signs of Wellbeing 

2 dagen + 2 coachingbijeenkomsten  

8 + 29 oktober 2020        | 09.00 – 16.00 uur 

10 + 26 november 2020  | 09.00 – 12.00 uur 

OF 

3 + 12 november 2020    | 09.00 – 16.00 uur 

17 + 20 november 2020  | 09.00 – 12.00 uur  

Samenlevingsopbouw - basis 

1 dagdeel 

21 september 2020         | 13.00-16.30 uur 

Begeleiden bij verlies en rouw – basistraining 

1 dag + 1 dagdeel online 

9 september 2020           | 09.30-17.00 uur 9 

november 2020            | 14.00-16.00 uur 

Samenwerken in de keten: de huisarts – e-learning 

De e-learning staat klaar op onze website 

Inschrijven en starten kan op elk gewenst moment. 

 

Thema's  
Bemiddelen voor Sociaal Werkers - wat is jouw rol? 

1 dag 

3 september 2020           | 09.30-16.30 uur 

Verlies en rouw begeleiding aan kinderen en jongeren – basistraining 

1 dag + 1 dagdeel online 

8 oktober 2020               | 09.30-17.00 uur 

7 december 2020           | 14.00-16.00 uur 

Begeleiden van groepen en inzet diverse creatieve werkvormen - verdiepende 

training 

11 november 2020          | 9.30-17.00 uur 
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Praten met kinderen (na constatering huiselijk geweld) 

3 dagdelen 

5 + 26 november 2020    | 13.00 – 17.00 uur 

14 januari 2021               | 13.00 – 17.00 uur 

Huiselijk geweld (Module 2) 

4 dagdelen 2020          

19 november  2020        

1+7 december 2020        

12 januari 2021               | 09.00 – 13.00 uur 

Oplossingsgericht werken – verdieping 

2 dagen 

8 + 15 december 2020    | 09.00 – 16.30 uur 

Trainingen Algemene Vaardigheden  

Time management Basis Excel 

2 dagen | 26 november + 3 december 

2020 | 09.30 – 16.00 uur 

2 dagen |  23 + 30 oktober 2020 | 09.30 – 

16.30 uur 

 

Vloggen 

1 dagdeel | 10 november 2020 | 10.00 – 

12.00 uur. 

Projectmatig werken 

2 dagen | 12 + 19 november 2020 | 09.30 

– 16.30 uur 

 

Schrijf je in! 
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Trainingen pedagogisch werk 

Scholing pedagogisch coach 
Start 17 september 2020 

 

In september 2020 starten wij in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen 
met de Scholing Pedagogisch Coach 
 
Elke kinderopvang heeft sinds 2019 een pedagogisch coach in dienst. Deze scholing is 
voor iedereen die in de kinderopvang werkt en straks de rol van pedagogisch coach wil 
gaan vervullen. Je levert een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en 
ondersteunt en coacht collega’s.  
 
Meer informatie over de training  / aanmelden:  Lees verder 
 
Download hier de Flyer scholing pedagogisch coach   

 

 

https://www.tintentrainingenadvies.nl/pedagogisch-werk/open-aanbod/scholing-pedagogisch-coach-start-september-2020/
https://www.tintentrainingenadvies.nl/downloads/HANZE-20_0351%20HanzePro%20Flyer%20Scholing%20Pedagogisch%20coach%20met%20Tinte.pdf#zoom=100

