
ecologisch de beste optie
aangepast aan deze tijd 
hoge kostprijs drukwerk en verzendingen 

Waarom kiest Sig voor digitale bekendmaking?

Ontdek de voordelen!

Abonneer je op de exclusieve nieuwsbrief: 
Sig-nieuws voor medewerkers CAR!

Hoe abonneren?

Ga naar sig-net.be > klik bovenaan op de homepage op NIEUWSBRIEF

Klik nadien op 'Sig-nieuws voor medewerkers CAR'

Voorrang om in te schrijven

Recensies

Verslagen intervisiewerkgroepen Producten en realisaties

Wetenschappelijk onderzoek Achtergrondinfo

Deze nieuwsbrief vertrekt twee dagen
voor de bekendmaking naar ons
volledige adresbestand van meer dan
8000 abonnees.

Blijf up-to-date rond de werking van
de Sig-intervisiewerkgroepen.

Ontdek welke brochures, teksten en
vragenlijsten de intervisiewerkgroepen
hebben ontwikkeld.

Nieuws over oproepen tot
samenwerking voorwetenschappelijk
onderzoek in de CAR.

Lees recensies van interessante
literatuur (vroeger in tijdschrift
Signaal).

Extra informatie over de werking van
Sig (bv. waarom geen ADOS of SMOG-
training)

Ontvang je nog altijd de nieuwsbrief voor professionele hulpverleners? Dan kan je je hiervoor
makkelijk uitschrijven! Dit kan via de knop onderaan in de laatste nieuwsbrief. Zo niet, ontvang
je dubbele informatie.

Deze nieuwsbrief bevat de inhoud van de nieuwsbrief voor professionele hulpverleners + extra informatie, specifiek gericht
naar medewerkers van de Centra voor Ambulante Revalidatie.



Nieuwsbrief CAR: Sig-nieuws voor medewerkers CAR
Nieuwsbrief voor professionele hulpverleners
Hersenletselnieuwsbrief: alles over NAH, ook voor professionele
hulpverleners

Wist je dat ...

Er drie maandelijkse nieuwsbrieven bestaan waar je je op kan abonneren?
1.
2.
3.

Nieuwsflash vormingsaanbod 
Driemaal per jaar kondigen we het vormingsaanbod aan: 
1. programma januari–juni: nieuwsflash november 
2. programma juli–augustus: nieuwsflash april
3. programma september–december: nieuwsflash juni

De digitale nieuwsbrieven van Sig
 

Zie je het bos door de bomen niet meer?
Wij maken je wegwijs!

Nieuwsflash 'Heet van de naald'
Informatie over een specifiek onderwerp of event (bv. een
publicatie, een vorming, een symposium,  ...)

Maandelijkse nieuwsbrief: Sig-nieuws voor medewerkers CAR
Blijf op de hoogte van alle Sig-nieuws (vorming, wetenschap, Signaal Digitaal,

Sig-bib, publicaties, …).
 

Bij deze flash wordt telkens een
flyer en een bundeling van alle

activiteiten ter beschikking
gesteld die je kan downloaden.
Uitzonderlijk gebeurt het dat er
een aantal activiteiten nog niet

'publicatieklaar' zijn. Deze
worden dan aangekondigd en

later bekendgemaakt. 

Ga naar sig-net.be > klik bovenaan op
de homepage op NIEUWSBRIEF


