Samen bouwen aan het collectief
geheugen van beeldende therapie
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Beste leden,
Voor 2014 staat als beleidsvoornemen van de NVBT het opstarten van werkveldgroepen
op de agenda. Het doel van deze werkveldgroepen, voortaan kennisnetwerken genoemd,
is om de aanwezige kennis met betrekking tot een bepaalde doelgroep vast te leggen.
We denken dat deze groepen heel hard nodig zijn om te komen tot een collectief
geheugen waarin onze kennis gebundeld samenkomt en waar alle leden gebruik van
kunnen maken.
Het leidt tot een overzicht van beschikbare literatuur over dat werkveld, beschrijvingen van
effectieve interventies en tot beschrijving van modules en/of producten. Leden van een
kennisnetwerk onderhouden contact met vakgenoten in het werkveld en betrekken hen bij
het verzamelen van de kennis en delen de resultaten met hen.
Op de website zal de aanwezige kennis neergezet worden zodat alle leden er toegang tot
hebben. De NVBT zal de kennisnetwerken faciliteren en ondersteunen waar mogelijk.
Tijdens de studiedagen dit jaar hebben we jullie verzocht om je aan te melden en dit is ook
door velen gedaan. Beeldend therapeuten uit allerlei verschillende werkvelden staan
ingeschreven. De afzonderlijke groepen zijn echter nog niet groot genoeg om er een
levensvatbare groep van te maken.
Om die reden gaan we hier iets meer structuur in aanbrengen. We hebben een keuze
gemaakt voor groepen die op dit moment de beste kansen lijken te maken om snel van start
te kunnen gaan.

De kennisnetwerken
De kennisnetwerken waar we mee willen starten zijn gericht op de volgende doelgroepen*:
1. Borderline persoonlijkheidsstoornis 18+
2. Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) alle leeftijden
3. Ouderen
*Aan de hand van de inschrijvingen gaan we de kennisnetwerken nog specifieker maken en indelen
naar werkvelden.

Doe mee!
We roepen leden op om deel te nemen, die voldoen aan het volgende profiel:





Je bent werkzaam met een van de genoemde doelgroepen en/of
Je hebt ervaring met het werken met modules, en/of
Je hebt ervaring met het schrijven van producten en/of modules, en/of
Je hebt een training bij het CPMO/op de opleiding gevolgd over product- en module
beschrijving, en/of
 Je volgt de master opleiding vaktherapie of hebt deze reeds afgerond
De kennisnetwerken zullen van start gaan als er tenminste 8 en maximaal 15 leden zijn, per
groep. Wanneer er zich meer dan 15 mensen aanmelden kan het dus zijn dat er met een
wachtlijst gewerkt gaat worden.

Kick off
Op donderdag 6 november 2014 zullen we op de HU Amersfoort van 10.00 tot 13.00 uur de
aftrap verzorgen. Huub Nootermans en Gemmy Willems zijn hierbij aanwezig.
 Huub zal het belang van de kennisnetwerken toelichten aan de hand van de van de
onlangs verschenen nota van de FVB.
 Gemmy heeft zelf in het forensische werkveld een kennisnetwerk opgestart en zal vanuit
de praktijk toelichten met welke uitdagingen kennisnetwerken te maken kunnen krijgen.
 Voorzitter van de NVBT Henk Aartsma zal de structuur waarmee we de kennisnetwerken
op willen zetten toelichten.

Aanmelden
Herken jij je in het profiel dat wij schetsen voor deelname aan een van de kennisnetwerken?
Schrijf je dan in voor de Kick off bijeenkomst op 6 november. Gebruik hiervoor het
aanmeldformulier bijgaand deze mail. Het is ook te downloaden op de website.
Na je aanmelding krijg je bericht of je bent ingedeeld in een groep of dat je op een wachtlijst
staat.
Met vriendelijke groet ,
Het NVBT bestuur:
Henk, Sarie, Kim, Engeline en Jantien

