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14 november 2019 weer een nieuwe netwerkdag!
Het thema van de Netwerkdag Forensische Vaktherapie 2019 is 'Werken onder een
vergrootglas'. De netwerkdag vindt plaats op donderdag 14 november in FPC de
Kijvelanden.
Als vaktherapeut in de forensische sector wordt iedere dag van je gevraagd om een
vergrootglas te leggen op de individuele uitdagingen van de patiënten. Dit gaat gepaard met
een groei in profilering van het beroep en een ontwikkeling op het vlak van onderzoek.
Tegelijkertijd wordt in de afgelopen jaren in toenemende mate door de media een
vergrootglas gelegd op de forensische zorg. Dit betreft niet alleen de patiënten, maar zeker
ook de klinieken en haar medewerkers.
Tijdens deze netwerkdag richten wij het vergrootglas op verschillende vaktherapeutische
methodieken, staan wij stil bij de ervaringen van patiënten die dag in, dag uit onder de loep
worden genomen en gaan wij met elkaar in gesprek over de profilering van ons vakgebied
binnen het spanningsveld van het forensisch werken.

Informatie over aanmelding, entreekosten en andere details volgen zeer binnenkort per mail.

Dit jaar heeft KFZ twee calls voor vaktherapie. De doelen van het onderzoek zijn
inventarisatie van bestaande literatuur en de onderzoeksbehoefte. Wij, het Kennisnetwerk
Forensische Vaktherapie, zijn aangesloten bij de ingediende voorstellen van Susan van
Hooren; wie samen met onder andere hoge scholen, instellingen, de FVB, KenVak en
vaktherapeuten het onderzoek willen gaan uitvoeren. In de afgelopen maanden zijn de
voorstellen ingediend en ondertussen kunnen wij jullie met plezier melden dat beide
voorstellen (Jeugd en Volwassenen) zijn goedgekeurd. Deze maand gaat het onderzoek van
Jeugd al van start. En vanaf november ook die van Volwassenen.
Op de netwerkdag zal hier ook een moment aandacht voor zijn. Voel je vrij om daar al je
vragen en ideeën te delen. Mocht je nu vragen of opmerkingen hebben, dan kun je ons altijd
bereiken per e-mail (zie volgende pagina onderaan).

Opschonen van het ledenbestand
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe en oude vaktherapeuten
gekomen en gegaan in het forensisch werkveld. Daarom willen wij graag
het ledenbestand opschonen. Zo hebben wij beter zicht op alle
netwerkleden, maar hopen we jullie ook beter van dienst te zien door
makkelijk en snel vragen aan netwerkleden (en andersom) te koppelen.
Binnenkort ontvang je een e-mail met een aantal vragen. Bijvoorbeeld of je nog lid wilt zijn
van het Kennisnetwerk, maar bijvoorbeeld ook waar je werkt en wat je discipline is. Ook als
je momenteel niet werkzaam bent in het forensische werkveld, ben je van harte welkom om
lid te blijven van het netwerk! Ontvang je geen e-mail? Of wil je graag één van je collega’s
aanmelden? Mail ons gerust.

Het bestuur
Sinds vorig jaar is de samenstelling van het bestuur veranderd. Onder andere Gemmy
Willemars, Maaike Janssen en Yvonne Westerveld hebben na jarenlange inzet voor het
Kennisnetwerk aangegeven hiermee te stoppen. Wij zijn hen enorm dankbaar voor het
verzette werk.
Het overige bestuur neemt het nu over. Nieuwsgierig? Hier een korte kennismaking. Hopelijk
zien we je 14 november, dan praten we nog eens bij.
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Mededelingen
Heb jij mededelingen voor in de nieuwsbrief? Of een artikel dat je gedeeld wilt hebben via
Linkedin? Heb je vragen voor leden van het netwerk of wil je graag iets anders verspreiden
naar het netwerk? Mail gerust naar onderstaand e-mailadres.
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