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PsychoSociaal digitaal

In 2017 is Counselling Magazine voortgezet onder de naam
PsychoSociaal digitaal. Een samenwerking met de psychosociale
sector van de RBCZ. Leden van deze verenigingen zijn
therapeuten die allen werken met cliënten die klachten hebben
op het psychosociale vlak. Dit kunnen individuele volwassenen
zijn of kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die partners van
elkaar zijn. Zoals de naam al aangeeft uitsluitend digitaal via
www.ProfessioneelBegeleiden.nl.

Bereik
PsychoSociaal digitaal is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
•
Alle leden (6000+) van de beroepsverenigingen LVPW, BeTTEL,
NOLOC, StiR, NVO2, NOBTRA, NVTA, NVE, ICF Netherlands, VITA hebben
vrij toegang tot alle content
•
Ruim 30 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een
IP abonnement waardoor het hele netwerk van deze organisatie
toegang heeft tot de content
•
Het platform wordt op jaarbasis door 600.000 mensen bezocht. Deze
zijn verantwoordelijk voor 70.000+ downloads.
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Als de therapeutische
relatie stokt… wat dan?
Ineke Hamstra

De relatie met de
cliënt is geen relatie
Harm van der Gaag

Nee! als Noodzaak
Tinka Verhulst

Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
3
Frequentie:
2 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	Therapeuten die werken met cliënten die
klachten hebben op het psychosociale vlak.
Dit kunnen individuele volwassenen zijn of
kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die
partners van elkaar zijn.

Website:
www.psychosociaaldigitaal.nl
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