De NVBT on tour!
In 2018 gaan we met een knaller van start!
We komen namelijk naar je toe. In januari en februari hebben we op vijf
verschillende locaties, verspreid over heel Nederland, een avond of middag
georganiseerd. Dit doen we omdat we graag jouw input willen.

Een kijkje in de keuken
met een etentje!
We starten met een presentatie. Wij als bestuur willen je graag laten zien waar
we allemaal mee bezig zijn. We vertellen welke functies er zijn, waar onze
speerpunten liggen en waar we jouw hulp bij kunnen gebruiken.
Want samen maken we de NVBT!
Na de presentatie gaan we aan tafel. Onder het genot van een diner of een
lunch gaan we onze ervaringen delen en verwachtingen uitspreken. We blikken
terug op het afgelopen jaar en maken samen plannen voor de toekomst. Want
samen verstevigen we ons vak en zetten we vaktherapie beeldend beter op de
kaart.
Tot slot is dit natuurlijk de gelegenheid bij uitstek om te netwerken en bij te
praten met vaktherapeuten beeldend bij jou in de buurt!

Wanneer komen we bij jou in de regio?
 17 januari
18.00 – 21.00

Hogeschool Nijmegen
Kapittelweg 33 Nijmegen

 20 januari
10.30 – 14.00

Forensisch psychiatrisch centrum de Kijvelanden
Kijvelandsekade 1 Poortugaal

 25 januari
18.00 – 21.00

De Herberg Eindhoven
Neunenseweg 4 - 6 Eindhoven

 31 januari
11.00 – 14.00

Hogeschool Stenden
Rengerslaan 8 Leeuwarden

 7 februari
11.00 – 14.00

Hogeschool Utrecht Amersfoort
De Nieuwe Poort 21 Amersfoort

De bijeenkomsten zijn voor alle vaktherapeuten beeldend of je nu: student,
een vrijgevestigde vaktherapeut bent, je binnen een instelling werkt of
werkzoekende bent: “de NVBT behartigt jouw belangen!” Voor elke
bijeenkomst geldt dat we een minimum en maximum aantal deelnemers nodig
hebben om succesvol te maken.
Dus geef je snel op. Klik op de link bij de desbetreffende bijeenkomst of ga naar
de site van de NVBT: www.beeldendetherapie.org
€ 7 voor studentleden van de NVBT
€ 10 voor NVBT leden
€ 20 voor niet- (student)leden
Ben je nog geen lid, maar word je lid op een van deze bijeenkomsten? Dan krijg
je je entreegeld terug en hebben wij een leuke verrassing voor jou!

Annuleringsvoorwaarden: Als je je opgegeven hebt kan je tot 11 januari 2018
nog schriftelijk annuleren via het secretariaat van de FVB op mailadres
info@vaktherapie.nl.

Hogeschool Nijmegen
17 januari 18.00 – 21.00
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
We trappen af bij een Hogeschool. Veel vaktherapeuten zijn hier al eens
geweest. Misschien heb je hier je opleiding afgerond of heb je deelgenomen
aan een van de vele na- of bijscholingsactiviteiten. Of misschien is deze locatie
wel geschikt, omdat je in de buurt woont of werkt. Wat je redenen ook zijn,
wees welkom!
Dus kom weer een keer in de schoolbanken zitten en kom naar de bijeenkomst
in Nijmegen. Hier zullen we je op woensdag 17 januari verwelkomen voor een
kijkje in onze keuken, een diner en goed gezelschap. Op deze avond is dit ons
programma:
18.00 uur
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Presentatie van de NVBT
Nieuwjaardiner
Gezamenlijk afsluiten

Geef je snel op door te klikken op de onderstaande link:
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a326bb33ae4cd0102a8f89c/NVBT-on-tourNijmegen-

Forensisch psychiatrisch centrum de Kijvelanden
20 januari 11.00 – 14.00
Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal
Altijd al eens een kijkje willen nemen in een TBS kliniek? Dan is dit je kans!
Onze patiënten zullen een heerlijke lunch bereiden en serveren. Zij kijken er
naar uit gezellig een praatje te maken en vinden het leuk jouw vragen te
beantwoorden. Mocht je een rondleiding willen en wat meer uitleg over het
reilen en zeilen in onze kliniek, blijf dan vooral nog even langer.
Check voor je je opgeeft even of je de reis met het OV ziet zitten, indien je geen
auto tot je beschikking hebt! (OV eindbestemmingsadres: Delta Blaak/de
Kijvelanden, Poortugaal) .
Dit is ons programma:
10.30 uur Toegangscontrole
11.00 uur Ontvangst met koffie en thee
11.30 uur Presentatie van de NVBT
12.30 uur Nieuwjaarslunch
13.30 uur Afsluiting van de nieuwjaarsbijeenkomst
14.00 uur Optionele rondleiding door de kliniek
(een afdeling, de therapieruimtes en dagbesteding)
15.00 uur Terug naar de voordeur
Geef je snel op door te klikken op de onderstaande link en vergeet niet te
vermelden dat je voor de bijeenkomst in Poortugaal komt en of je meeloopt
met de rondleiding!
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a326a8e3ae4cd0102a8f26d/NVBT-on-tourPortugaal

De Herberg Lunetzorg Eindhoven
25 januari 18.00 – 21.00
Nuenense weg 4 - 6
5631 KB Eindhoven
Aan de rand van de rustige woonwijk Begijnenbroek in Eindhoven, omzoomd
door de meanderende Dommel en bossen, ligt woonpark Eckartdal als een oase
van rust in een stad. Op deze plek wonen en werken mensen met een
verstandelijke beperking. Het woonpark kenmerkt zich door eeuwenoude
eiken, lange rustieke lanen en weidse weilanden waar koeien grazen en lama’s
voorbijgangers argwanend volgen met hun ogen. Op deze unieke locatie
bevindt zich de Herberg. Hier zullen we je op donderdag 25 januari
verwelkomen voor een kijkje in onze keuken en een diner. Op deze avond is dit
ons programma:
18.00 uur Ontvangst met koffie en thee
18.30 uur Presentatie van de NVBT
19.30 uur Nieuwjaarsdiner
20.30 uur Gezamenlijk afsluiten
Geef je snel op door te klikken op de onderstaande link:
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a326afd3ae4cd0102a8f4e6/NVBT-on-tourEindhoven

Hogeschool Stenden Leeuwarden
31 januari 11.00 – 14.00
Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden
Hogeschool Stenden kon natuurlijk niet uitblijven in ons programma voor de
NVBT on Tour. Woon of werk je in de regio dan is deze locatie een uitkomst. In
Leeuwarden komen we je op woensdag 31 januari verwennen met een lunch.
Deze wordt verzorgd door de Hogeschool. Daarna gaan we met elkaar in
gesprek en proosten we op een vruchtbaar 2018 voor vaktherapie beeldend.
Deze dag is dit ons programma:
11.00 uur Ontvangst met koffie en thee
11.30 uur Presentatie van de NVBT
12.30 uur Nieuwjaarslunch
13.30 uur Gezamenlijk afsluiten
Geef je snel op door te klikken op de onderstaande link:
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a326b573ae4cd0102a8f62b/NVBT-ontour-Leeuwarden

Hogeschool Utrecht
7 februari 11.00 – 14.00
De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort
Een centrale locatie in Nederland kan natuurlijk niet ontbreken in onze NVBT
on Tour. Of je nu je opleiding voor creatieve therapie op deze hogeschool hebt
gevolgd of niet, iedereen is welkom!
Doe weer eens een keer een Hogeschool aan en kom naar de bijeenkomst in
Amersfoort. Hier zullen we je op woensdag 7 februari verwelkomen voor een
kijkje in onze keuken en een lunch. Op deze dag is dit ons programma:
11.00 uur Ontvangst met koffie en thee
11.30 uur Presentatie van de NVBT
12.30 uur Nieuwjaarslunch
13.30 uur Gezamenlijk afsluiten
Geef je snel op door te klikken op de onderstaande link:
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a326bae3ae4cd0102a8f895/NVBT-on-tourAmersfoort-

