Even voorstellen!
Mijn naam is Ilse Rijke-Huisman, 33 jaar. Ik wil me graag aan jullie voorstellen als de
nieuwe secretaris van de NVBT. Ik ga Suzanne Duinkerken per 1 april 2016 opvolgen, zodat
zij haar tanden kan zetten in de portefeuille PR & Communicatie. Zij zal mij de komende
periode gaan inwerken.
Een aantal mensen zullen mijn naam al eens voorbij hebben zien komen. Ik heb mij
namelijk al eerder ingezet voor de vereniging door te helpen met het organiseren van een
studiedag. Daarnaast heb ik tweemaal plaatsgenomen in de kascontrolecommissie. Maar de
grootste bijdrage tot nu toe is het opzetten en coördineren van de regiogroep BrabantZeeland. Ik heb dit met veel plezier en enthousiasme tot 2015 gedaan. Het gaf me veel
voldoening om te zien dat de regiogroep steeds meer gedragen werd door de leden uit de
regio en dat het motto ‘voor en door leden’ steeds meer draagkracht kreeg. Als bestuurslid
van de NVBT hoop ik voor dit motto landelijke draagkracht te vinden. Ik wil u
enthousiasmeren en prikkelen voor ons vak en het uitdragen hiervan, zodat vaktherapie
(beeldend) nog steviger in het zadel komt te zitten.
Ik heb in 2004 de opleiding Creatieve Therapie Beeldend aan de Hogeschool van Utrecht
met succes afgerond. Sinds 2005 ben ik werkzaam in een vrijgevestigde praktijk voor
psychotherapie. Ik heb een dubbele functie, ik geef vaktherapie Beeldend aan kinderen,
volwassene en ouderen en ik neem het administratieve en secretariële deel van de praktijk
voor mijn rekening. Vanaf aanstaande april eindigt mijn dienstverband hier. Graag zou ik
weer een parttime baan als CT’er vinden, maar mijn droom is om daarnaast mijn eigen
praktijk beginnen en in de toekomst hier mijn boterham mee te verdienen.
Ik kijk ernaar uit om mij in te zetten voor de vereniging en het bestuur. Ik hoop jullie te
kunnen inspireren en te ‘infecteren’ met het motto ‘one for all & all for one’. Dus laten
we tijdens onze volgende ontmoeting kijken wat we voor elkaar en ons mooie vak kunnen
betekenen, want…

“Conanti Dabitur”

