Even voorstellen!

Ik ben Truus Jans, 47 jaar. Ik stel me graag aan jullie voor
als nieuwe kennisinnovator binnen de NVBT. Per ingang
van 1 oktober ga ik officieel de functie van Engeline
Penterman overnemen. Sinds enige tijd zijn we bezig met
een overdracht en ga ik mee naar de verschillende
vergaderingen.
Na de opleiding ‘master of arts therapies’ ben ik zijdelings
betrokken geweest bij de FVB/NVBT . Ik vond het best
spannend om mezelf zichtbaar te maken binnen de
vereniging. Maar het was leuk om weer geïnspireerd te
worden, het was ook aangenaam om vakcollega’s te
ontmoeten en met hen te praten over ons vak. Ik heb
vervolgens besloten mij in het diepe te gooien door actief
iets te ondernemen binnen de NVBT en het voornemen om
iets bij te dragen aan ons vakgebied beeldende therapie.
Ik ben al enkele jaren werkzaam binnen de GGZ Oost Brabant als beeldend therapeut.
Gedreven en geboeid door alle verhalen van cliënten en de mogelijkheden van beeldende
therapie ben ik nog steeds een bevlogen en toegewijd therapeut.
In 2011 ben ik gestart met de master arts therapies. Tijdens deze studie heb ik genoten
van de ontmoetingen met collega’s uit het vakgebied, docenten en direct betrokkenen, ik
voelde weer de verwondering en inspiratie door het enthousiasme en de expertise die er is
over ons vakgebied.
In 2013 heb ik de master afgesloten met een kwalitatief onderzoek over de bijdrage van
beeldende therapie binnen de ambulante behandeling van jongeren van middelbare
schoolleeftijd. Hierin heb ik onderzocht wat ons vakgebied te bieden heeft vanuit het
oogpunt van de verwijzer. Een van de conclusies was echter ook het belang om ons
zichtbaar te maken.
Ik denk dat het belangrijks is dat wij onze kennis en vakbekwaamheid naar buiten brengen
om ons vakgebied een waardig bestaansrecht te geven binnen de zorg en het onderwijs.
Komende tijd ga ik mijn uiterste best doen om binnen onze vereniging en alle betrokkenen
beter te leren kennen. Ik heb jullie hulp daar bij nodig. Het lijkt me leuk als je mij
aanspreekt, je kunt mij altijd mailen via truusjans.nvbt@troesma.nl en per 1 oktober via
nvbt.kennisinnovatie@vaktherapie.nl .

