Nieuwsbrief Juli 2010
"Het draait om ervaringsgericht leren"

Beste relaties, vrienden, collega’s, studiegenoten en alle anderen die deze nieuwsbrief
lezen.
Trots presenteer ik jullie deze eerste nieuwsbrief van Trainico.
Met deze nieuwsbrief zal ik jullie regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen Trainico en
het vakgebied waarbinnen Trainico actief is.
In deze 1e versie komen de volgende punten aan de orde:
1.
Website Trainico verder ontwikkeld
2.
Trainico gaat bloggen
3.
Herziening UAV1989
4.
Opfrisdag UAV1989 - 2010
5.
Training Groepsdynamiek
Website Trainico verder ontwikkeld
Na een inspirerende businessdag in juni, heb ik deze zomermaanden de Trainico website op
verschillende punten verbetert. Zo zijn de teksten onder handen genomen en zijn er meer interessante
documenten beschikbaar gesteld. Ook is er de kop “Referenties” toegevoegd. De inhoud daarvan
spreekt voor zich.
Nieuwsgierig geworden kijk dan op www.trainico.nl
Trainico gaat bloggen
De vakgebieden waarbinnen Trainico actief is, zijn continu in het nieuws en in beweging.
Om die informatie beter en eenvoudiger met jullie te kunnen delen is vanaf vandaag
de “Trainico nieuwsblog” beschikbaar. Kijk maar op: www.nieuwsblog.trainico.nl
Heb je suggesties? Schroom niet en geef ze door.
Herziening UAV1989
De verwachting is dat nog dit jaar de verschillende artikelen van de UAV1989 een lichte herziening
krijgen.
Op dit moment is er een werkgroep actief die samen met een aantal experts de “UAV2010” gaat
vaststellen.
Ik ben als expert bij deze herziening betrokken en zal jullie op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen. Hou de nieuwsblog in de gaten.
De eerste informatie is nu te vinden op: http://www.trainico.nl/?page=info_documentatie

Opfrisdag UAV1989 – 2010
In het 4e kwartaal van dit jaar zal Trainico een opfrisdag UAV1989-2010 organiseren.
Gedurende twee dagdelen wordt stilgestaan bij de herziening van de UAV1989 en de praktijkvragen
die de aanwezigen meebrengen.
Zodra datum, locatie en inschrijfgeld bekent zijn wordt dit via de nieuwsblog bekent gemaakt.
Training Groepsdynamiek
Vanaf september 2010 zal ik de opleiding Groepsdynamiek gaan volgen. Deze opleiding is het vervolg
van de opleiding Transformationeel Coach / Trainer van Instituut Orbis. Ik zal mij daar verder
ontwikkelen in groepsbegeleiding, trainingen bouwen en trainingen geven. Ik kijk er naar uit om aan
de slag te gaan
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Wil je deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen, meldt je dan af via: nieuwsbrief@trainico.nl

