Sig vzw organiseert jaarlijks zo’n 200 vormingsactiviteiten voor professionele hulpverleners uit
de Centra voor Ambulante Revalidatie en andere organisaties uit de welzijns-, gezondheids- en
onderwijssector. Ook privé werkende hulpverleners zijn welkom! We proberen altijd zo nauw
mogelijk aan te sluiten bij de bestaande vormingsnoden. Op die manier willen we het
verantwoord handelen (evidence based) in de praktijk van de professionele hulpverlening
ondersteunen.
Naast dit vormingsaanbod voor professionelen, heeft Sig ook een docudienst, een aanbod voor
breed publiek, eigen publicaties, een wetenschappelijk netwerk…
Op die manier wil Sig bijdragen aan de levenskwaliteit van personen met
functioneringsproblemen en hun omgeving via inclusie en integratie.
Meer info over onze werking vind je op onze website: www.sig-net.be
Blijf op de hoogte van nieuwe vormingen door in te tekenen op onze nieuwsbrief!
Indien u zelf suggesties heeft voor vormingen, mag u die mailen naarjozefien.maertens@signet.be .
Het selectie uit aanbod voor de komende weken:
• code 014: 02/03/17 “So You Think You Can Play? Als spelen niet vanzelf verloopt”
• code 015: 02/03/17 “Tussen kunnen en aankunnen. Emotionele ontwikkeling bij
mensen met een (verstandelijke) beperking”
• code 017: 03/03/17 “De weg naar ondersteunende communicatie op maat”
• code 045: 21/03/17 “Begeleiding van kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI)”
• Code 052: 02/03/17 “Visueel-ruimtelijke/visuomotorische vaardigheden. Zien ze het
niet of zien ze het niet in hoe ze het kunnen doen?”
• Code 053: 03/03/17 en 10/03/17 “Zintuiglijk activeren: hoe de sociale en emotionele
ontwikkeling ondersteunen via snoezelen?”
• code 057 : 20/03/17 en 21/03/17 “help mijn kind komt niet of moeilijk tot spelen”
• code 063: 12/04/17, 13/04/17 en 29/08/17 “CO-OP benadering: kinderen worden een
probleemoplosser voor dagelijkse activiteiten”
De inschrijvingen voor de krokus zijn afgelopen, maar men kan nog telefonisch inschrijven.
Via de website www.sig-net.be kunnen jullie alle vormingen en aankondigingsteksten
terugvinden, en meteen inschrijven.
Verder willen we ook code 135 in de schijnwerper plaatsen. Jaarlijks organiseren het Sig
het “Symposium Insigt”, en dit jaar zal het gaan over motivatie in de
hulpverlening: “Hulpverlening, een kwestie van motivatie?!”. Het zal plaatsvinden op vrijdag
12 mei 2017 te Brugge.
Het hele programma en de info om in te schrijven, is te vinden op www.insigt.be

