Vacature Coördinator Kennisinnovator
Heb jij de kennis en kunde om onze kennisinnovatoren te
ondersteunen in hun taak?

De coördinator kennisinnovator is een belangrijke functie binnen het bestuur van de NVBT.
Kennisinnovatie wil het kloppend hart van de vereniging zijn. Dit is ook nodig want om
verzekerbare zorg te blijven is het van belang dat wij op verschillende terreinen een inhaalslag
gaan maken. De ontwikkeling van de generieke module, de onderzoeksagenda, het ontwikkelen
van een database, het opzetten van werkveldgroepen. Hier zijn al belangrijke lijnen uitgezet
maar deze moeten nu doorontwikkeld worden. Dit doe je samen met de kennis innovators
onderwijs, onderzoek en werkveld waarbij jij een ondersteunende en stimulerende rol hebt.
Informatie over de NVBT
De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) is de beroepsvereniging die de
Nederlandse vaktherapeuten beeldend vertegenwoordigt. De missie van de NVBT:
Zoveel mogelijk vaktherapeuten beeldend verenigen;
Ondersteunen van, en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de
beroepsuitoefening;
Zich sterk maken voor een goede positie van vaktherapeuten beeldend in het
beroepenveld;
Zich inzetten om vaktherapie beeldend bekend te maken;
Informatie over de FVB
De Federatie voor vaktherapeutische beroepen geeft richting aan voortdurende
kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede
positionering daarvan binnen de verschillende werkvelden. Ook hier staat kennisinnovatie hoog
op de agenda. Jij gaat namens de NVBT naar de vergaderingen van FVB-kennisinnovatie en
vertegenwoordigd de andere kennisinnovatoren of nodigt hen hierbij uit.
Functie
Wij zoeken een coördinator kennisinnovator die:
• Beschikt over een helicopterview m.b.t. tot kennisinnovatie of deze wil ontwikkelen.
• Beschikt over sterke contactuele eigenschappen
• Stressbestendig
• Zowel zelfstandig als in teamverband goed kan werken.
• Iemand die ook hulp durft te vragen
• Overtuigend kan schrijven
De tijdsinvestering van de functie bedraagt gemiddeld 5 uur per week.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een punctuele en betrouwbare kandidaat die affiniteit heeft met
vaktherapie beeldend en bij voorkeur een masterdiploma heeft. Heb je deze kennis en
vaardigheden en kun je goed samenwerken? Reageer dan op deze functie.
Wij bieden
Uitbereiding van je professioneel netwerk en de mogelijkheid om je bestuurlijke vaardigheden
verder te ontwikkelen.
Een gemotiveerd bestuur met 9 leden (zodra we weer op sterkte zijn), en wij bieden een
vrijwilligersvergoeding.

Daarnaast wordt aan bestuurlijke activiteiten door het Register Vaktherapie registratiepunten
toegekend.
Je krijgt een warme overdracht door onze vorige kennisinnovator Truus Jans.
Informatie
Heb je interesse? Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Henk Aartsma, de voorzitter van de NVBT:
nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl.
Je vindt de NVBT op www.beeldendetherapie.org, Facebook, LinkedIn en Twitter.

