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Scholing

7e Regionale refereeravond
6 oktober 2015, UMC-Utrecht
(AZU) roze collegezaal
thema: Audiologische Arbo-zorg
aanmelden tot uiterlijk 18
september via ac@umcutrecht.nl
 
 
uAcademy Special
9 oktober 2015, 09.00 – 17.30 uur
Van der Valk Vianen
Thema is behoud van kwaliteit met
efficiency, transparantie, zorg op
maat en kostenbesparing.
30 StAr punten
Aanmelden en informatie:
www.unitron.com/uacademyspecial

 

ALV: Nu Even Niet!
Uit reacties van trouwe bezoekers van de Algemene
Ledenvergadering blijkt dat de beoogde datum van 14 oktober
slecht is gekozen. Veel leden geven aan die datum niet te
kunnen. Door omstandigheden is er die avond ook geen 
voltallig bestuur aanwezig.
De ALV wordt tot nader order uitgesteld!!!
Met excuses voor iedereen die deze datum in de agenda heeft
vastgelegd.
Het bestuur heeft eind oktober een reguliere vergadering en zal
dan een nieuwe datum prikken. Wij houden onze leden op de
hoogte via de Nieuwsbrief, Facebook en het vakblad De
Audiciens.

 

Groot succes!

Het eerste door AuDidakt georganiseerde seminar is door
audiciens goed bezocht en de reacties waren zeer positief.
AuDidakt, een Stichting voor na- en bijscholing van audiciens,
werkt nauw samen met de brancheorganisatie NVAB, SVGB
kenniscentrum voor het behoud van kleinschalig specialistisch
vakmanschap én vakvereniging Audined.
Via AudiNed kunnen leden aangeven wat, hoe en waarover zij
graag worden geïnformeerd. Ook zullen 2 AudiNed-leden
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worden afgevaardigd in de op te zetten scholingscommissie van
AuDidakt.
Belangstelling? Mail ons!
 

Vakblad
Het vakblad De Audiciens is (nog) niet
gekoppeld aan het lidmaatschap van AudiNed.
Het is een aparte organisatie. Wilt u als
AudiNed-lid het blad gratis ontvangen, stuur
dan een mail met naam en adresgegevens
naar info@deaudiciens.nl.

 

Deze e-mail is verstuurd aan info@audined.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 Deze e-mail is verzonden met
nieuwsbriefprogramma Laposta  
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