Schrijven!

Vorig jaar hebben we bij de algemene ledenvergadering besloten om de contributie voor de NVBT
omhoog te schroeven zodat we meer kunnen investeren in de kennisinnovatie en profilering van
vaktherapie beeldend.
Een van de speer punten is het schrijven van producten en modulen, vanuit de richtlijnen van het
CPMO. Wij willen iedereen stimuleren om bij zichzelf te kijken of men hierin iets kan betekenen. Het
schrijven van een product of module is namelijk niet alleen goed voor het verstevigen van de positie
van vaktherapie beeldend voor onder anderen zorgverzekeraars en zorginstellingen.
Het mee schrijven of zelfs het meelezen van een product of module heeft voornamelijk ook een
positief effect op het verbreden en verdiepen van je kennis en expertise!
We zijn dan ook op zoek naar vaktherapeuten beeldend die interesse hebben om:
 Een product of module te schrijven en hiervoor de schrijftraining van het CPMO wil volgen
 Voor de schrijftraining (4 bijeenkomsten) krijg je extra accreditatiepunten en
deze wordt betaald door de NVBT
 Een product of module mee wil schrijven zonder de schrijftraining te volgen
 Het zo bijvoorbeeld kunnen dat andere leden wel de training volgen, of dat je
deze al een keer hebt gevolgd, etc
 Samen met ons wil kijken hoe we zoveel mogelijk vaktherapeuten kunnen bereiken om toch
deze producten op de plank te krijgen.
Voor het schrijven van een product krijg je accreditatiepunten en voor het volgen van de
schrijftraining komen daar nog een keer extra punten bovenop.
Vanuit de NVBT zijn we aan het kijken hoe we mensen kunnen motiveren en stimuleren om hieraan
deel te nemen. Een van de stappen die we hebben ondernomen, is dat we de schrijftraining willen
betalen. Hiervoor verwachten we wel dat het product minimaal door vijf schrijvers wordt geschreven
zodat het concensus based is, en een groter draagvlak heeft.
Heb je vragen?
Heb je een idee voor een product of module?
Heb je interesse?
Heb je Tips of adviezen?
Willen jullie als werkveldgroep of afdeling kijken of je samen iets neer kan zetten?
Wil je een product schrijven maar heb je (nog) geen co-schrijvers?
Mail dan naar: nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl
Dan brainstormen we samen even om te kijken naar de mogelijkheden!
Marion Huijbregts
kennisinnovatie werkveld van de NVBT

