EXPERTS DELEN KENNIS MET EXPERTS

MIJN VAKGROEP
IS AANGESLOTEN
BIJ DE PgD!
Ben je een psycholoog en werkzaam
in de ouderenzorg? Dan past een
aansluiting bij de PgD perfect bij
jou. Wist je dat psychologen die
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Per jaar is een aantal
supervisie-uren inbegrepen
bij het lidmaatschap. Op de
site vind je een lijst van
supervisoren. Regel tijdig
supervisie. Zelf supervisor
worden? Meld je aan!

Contact
We krijgen graag feedback en
suggesties. We hebben een klankbordgroep die ons helpt ons beleid te
toetsen. Goed idee of vraag? Spreek
ons aan op de studiemiddagen of
mail naar info@pgdexpertise.nl.

deelnemen aan de PgD, de samenwerking ervaren als steun in de rug?
Om de ontwikkeling van hun kennis
en professionele vaardigheden te

PgD team

borgen? Dat je kunt leren van
professionele collega’s rondom

Het kernteam bestaat uit:
• Maritza Allewijn, directeur
• Irène van Kessel, adjunct-directeur
• Marieke Sikkes, kennismakelaar
Samen met andere experts delen
wij met jou wat je moet weten over
de ouderenzorg.

complexe thema’s? En dat je gebruik
kunt maken van ons persoonlijke
(digitale) kennisnetwerk, scholing,
supervisie en serviceverlening?
De PgD zit boordevol expertise. Die
wordt overgedragen door experts,
aan experts.
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PgD-website
Regel een inlogcode via
www.pgdexpertise.nl. Lees
Actueel met nieuws over ons
vakgebied, zie in de wie-is-wie
wie er nog meer aangesloten
zijn en waar ze werken.

Halen & brengen
De PgD is een kennisnetwerk. Stel je
vragen op het Ledenforum van de site.
Zoek contact met collega’s en stel hen
je vragen. Geef aan wat jouw expertise
is en deel je kennis. Houd ons op de
hoogte van projecten en successen.
Stuur ons materiaal dat we kunnen
uploaden op de site.

www.pgdexpertise.nl

‘Aantrekkelijk
werkgever zijn’
Als aangesloten zorgorganisatie
heeft u via de PgD toegang tot een
groot netwerk van psychologen.
Er is snelle onderlinge uitwisseling
van kennis en informatie.
U bent hiermee aantrekkelijk als
werkgever voor psychologen die
zich willen ontwikkelen tot
competente professionals.

