Werkveldgroep Autisme
We zijn op zoek naar jou!
Jouw kennis
Jouw expertise
Jouw enthousiasme
We zouden graag een werkveldgroep opstarten, voor vaktherapeuten beeldend die werken met
mensen met autisme. De kern en de kracht die ons verbindt is de kennis en expertise de we allemaal
hebben en toepassen. Met een werkveldgroep die gespecialiseerd is in een doelgroep willen we onze
kennis bundelen en therapeuten met elkaar verbinden!
Op deze manier verrijken we niet alleen ons zelf met kennis en expertise, maar staan we ook samen
sterk!
Voor een werkveldgroep krijg je accreditatiepunten vanuit de NVBT. De hoeveelheid hangt samen
met het aantal uren wat je investeert.
De werkveldgroep autisme kan verschillende vormen aannemen. Samen met je collega’s ga je kijken
wat iedereen hierin zou willen doen of betekenen. Je bepaalt voor jezelf hoeveel tijd je er in wilt
steken en welke kwaliteiten je in wilt zetten.
Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om deel te nemen aan de werkveldgroep.
o Dit is de basis en bestaat uit drie tot zeven mensen. Je komt drie keer per jaar samen
en dan ga je kijken wat er binnen het vakgebied leeft. Vervolgens kijk je wat hiermee
kan en wil doen. Denk bijvoorbeeld aan kennisverspreiding in de vorm van een
nieuwsbrief, website of facebook. Onderzoeken en data verzamelen of samen en
product schrijven. It’s up to you!
Of deelnemen aan een groep van actieve leden
o Deze groep heeft een ondersteunende rol. Hierbij kan je denken aan de functie van
klankbord, stukjes schrijven of meedenken met vraagstukken. Je krijgt de
ontwikkelingen van dichtbij mee, maar staat iets meer aan de zijlijn.
En een andere optie is dat je graag op de hoogte gehouden wil worden van eventuele
ontwikkelingen. Ontwikkelingen binnen je vak, maar ook de activiteiten van de
werkveldgroep.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om je expertise en kennis te verbreden en in te zetten.
Dus mail ons! Dank kijken we samen!
Marion Huijbregts
Kennisinnovatie Werkveld

Nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl

