Vind je het belangrijk om kennis te delen?
Zou je dat graag binnen je eigen regio willen doen?
Zou je graag iets willen doen voor vaktherapeuten beeldend in je eigen omgeving?

Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor de regiogroep zijn we op zoek naar twee of drie mensen die de regiobijeenkomsten willen
organiseren of coördineren!
Als regio coördinator kijk je samen met de vaktherapeuten beeldend uit jouw regio wat er speelt
binnen ons vak. Je speelt in op actuele vragen en verzorgd een interessant aanbod binnen jouw
regio. Je gaat dus actief op zoek naar interessante workshops en krijgt via de regiobijeenkomsten de
mogelijkheid dit te realiseren.
Je staat hier natuurlijk niet alleen voor. We hopen dat er twee a drie mensen zich in willen zetten
voor de regiogroep. Daarnaast ondersteund de kennisinnovator werkveld van de NVBT je ten allen
tijden.
Voorbeelden
Voorbeelden van regiobijeenkomsten zijn: een lezing over ARVT, een workshop Rouw verwerking,
brainstorm over hoe we onszelf op de kaart kunnen houden/ hoe ons vak sterker te profileren, een
vaktherapeut die haar kennis deelt over MBT en nog veel meer. Het programma en de inhoud bepaal
je zelf!
NVBT
Jullie krijgen een budget van de NVBT en bepalen zelf hoeveel bijeenkomsten jullie per jaar
organiseren. De voorkeur gaat echter uit naar minimaal 2 bijeenkomsten per jaar, omdat je zo in
contact blijft met de regio.
Voor je werkzaamheden als regio coördinator krijg je accreditatiepunten voor het ingezette aantal
uren!
Maar wat kan jij hieruit halen?
Vergroten van je netwerkt
Verrijken van je kennis en expertise
Accreditatiepunten voor je registratie
Actieve bijdrage in het verstevigen van de positie van ons vak
Kennis delen is vermenigvuldigen
Heb je interesse, vragen of suggesties? Of is er in jouw regio ook nog geen regiogroep?
mail me dan naar Marion Huijbregts: nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl

