Hoi allemaal,
Ik, Jolida van der Linden (22 jaar), neem vanaf 1 april
2017 de bestuursfunctie PR & Communicatie van
Suzanne Duinkerken over. Afgelopen jaar (2016) ben
ik afgestudeerd aan de hogeschool in Amersfoort.
Direct na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als
pedagogisch medewerkster op een BSO. Op dit
moment heb ik daar ook de taak om het naschoolse
aanbod aan activiteiten te coördineren.
Tijdens mijn studie werd ik al steeds nieuwsgieriger naar het werkveld. Graag wilde ik de
hele wereld laten zien dat wij zo’n mooi, handig en veelzijdig beroep hebben! Tijdens mijn
afstudeeronderzoek kon ik via KenVaK al informatie naar buiten brengen. Ik mocht namelijk
voor KenVaK een deelonderzoek voor Stay Tuned doen. Ook ben ik afgelopen jaar als net
afgestudeerde uitgenodigd om deel te nemen in de redactieraad van het ‘Tijdschrift voor
Vaktherapie’.
Daarnaast begon het richting het eind van het jaar toch erg te kriebelen om als beeldend
therapeut aan de slag te gaan. Ik ben mijn droom achterna gegaan en heb een eigen
onderneming gestart. Zodoende staat op dit moment Joli’s Creativity nog in de
kinderschoenen.
Dit is in het kort hoe ik de praktijk ben ingerold en waar ik nu sta. Zelf vind ik het zeer
belangrijk om vaktherapie op de kaart te zetten en bekend te maken bij zoveel mogelijk
mensen. Tijdens mijn studie heb ik gemerkt hoe erg wij als vaktherapeuten meegaan in de
vaagheid rond ons beroep. Situaties worden algemeen beschreven, terwijl specifieke
voorbeelden juist een levendiger beeld creëren.
Naast dat ik het een hele eer vind om voor deze functie gevraagd te worden, is dit een van
de redenen dat ik deze functie graag ga uitvoeren.
Durf voorbeelden concreet en specifiek te maken, dan gaan mensen pas echt beelden zien!
Mocht je vragen hebben dan lees ik ze graag! Je kan mij bereiken
via: nvbt.communicatie@vaktherapie.nl
Jolida van der Linden

