Even voostellen!
Mijn naam is Vivian Kohl, ik ben 27 jaar oud en pasgetrouwd met mijn grote liefde uit
Hilversum. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland en heb in Nederland mijn tweede ´Heimat´
gevonden.
In september 2015 ben ik officieel afgestudeerd en heel trots dat mijn scriptie werd verkozen
tot een van de besten in 2014/2015. Deze is toen gepubliceerd op de website van de FVB.
Sindsdien ben ik druk bezig om aan het werk te kunnen als Beeldend Therapeut en ook bezig
te zijn met het vak algemeen.
Begin 2016 heb ik meegeholpen om de studiedag Breinlijn en de ALV te organiseren. En nu
ben ik heel blij en trots om opgenomen te worden als bestuurslid ´Kennisinnovator
onderwijs´. In samenwerking met Truus Jans en Mariëlle Koenders zal ik deze functie
vormgeven en mij de komende tijd inwerken. Zo kan ik op een ander niveau bezig zijn met
beeldende therapie om ons vak zichtbaar te maken. Ik ben trots om beeldend therapeut te zijn
en wil graag aan anderen laten zien welk mooi vak wij hebben en hoe belangrijk ons vak is.
Zelf werk ik op dit moment incidenteel als therapeut (inval) in Hilversum en probeer op
verschillende manieren werkervaring op te doen. Mijn doel is natuurlijk een leuke baan te
vinden als beeldend therapeut en echt mijn vak uit te mogen oefenen.
Ik ben elke dag opnieuw verbaasd door mensen en wat zij kunnen maken. Het is heel
bijzonder om meegenomen te worden met iemand die je vertrouwd op weg naar zijn of haar
doel. En de sprankel in hun ogen te zien op het moment dat zij beseffen al een stap te hebben
gezet richting dit doel. Het mooie aan ons vak is dat wij tastbaar materiaal hebben waardoor
het proces ook nog eens zichtbaar wordt binnen de therapie. Ik ben blij een aantal jaar geleden
toch de lef te hebben gehad om selectie te doen voor creatieve therapie beeldend. Een vak
waarin ik mijn passie heb gevonden.
Als bestuurslid wil ik deze passie uitdragen en een bijdrage leveren in de ontwikkeling en
instandhouding van ons vak!
Tot gauw!
Vivian Kohl

