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Nieuwsbrief oktober 2017 
 
ZWAARTEPUNT IN BEELD! 
Wist u dat er op 19 augustus een uitzending is geweest bij Een Vandaag met als titel; is Nederland op 
obesitas voorbereid? 
Zwaartepunt kwam hierbij in beeld door het verhaal dat de heer Jos Blik van de Nederlandse 
Obesitas Vereniging vertelde waar wij regelmatig mee samenwerken. Deze objectieve weergave van 
deze actuele problematiek is zeker een aanrader en kunt u terug kijken door  hier te klikken  
 
 

 
 
ACTIE 15 JARIG BESTAAN 
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat Zwaartepunt dit jaar 15 jaar bestaat. Wij 
hebben hiervoor een leuke actie onder de aandacht gebracht waarvan wij besloten hebben deze nog 
heel 2017 door te laten lopen. 
 
Onderstaande actie is geldig voor inschrijvingen tot en met 31 december 2017; 
 

Ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan bieden wij 5 % korting op alle in-compagnie trainingen.  
(eerdere aanmeldingen zijn uitgesloten van deze actie)  

                   + 
De al lopende actie van 15% korting  op opleidingen op basis van individuele inschrijving.   
(eerdere aanmeldingen zijn uitgesloten van deze actie)  

 
Obesitas en Zorg 
2 november 2017:   Start tweedaagse Opleiding Specialisatie Obesitas ( dag 2 19 december) 
22 maart 2018:        Seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patiënten 
12 april 2018:           Start tweedaagse Opleiding Specialisatie Obesitas ( dag 2  17 mei)  
 
Ergocoach Opleiding  
5 maart 2018:           Start zesdaagse Opleiding tot Ergocoach Zorg op basis van individuele inschrijving 
 
Meer informatie vindt u op onze website. Alle trainingen zijn geaccrediteerd, voor 
accreditatiepunten per beroepsgroep, klik hier!  
 
 
 
 
 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/402857/Eenvandaag.html
https://www.zwaartepunt.nl/
https://www.zwaartepunt.nl/zwaartepunt/accreditatie-en-kwaliteitsregisters
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We maken graag een passende vrijblijvende offerte naar aanleiding van deze jubileumkorting en 
hopen in deze periode met u te mogen samen werken. Tot ziens! 
 
 
 
Hartelijke groet  
Namens Team Zwaartepunt 
 
Rianne Huijbregts 
Directeur en docent 
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