Aan leden en potentiele leden

Rotterdam, 23 mei 2017
Betreft: Lidmaatschap NVS en uitnodiging voor de Ledendag 22 september 2017
Beste leden en vrienden van NVS,
De Nederlandse Vereniging voor Support bestaat ruim 20 jaar. We mogen trots zijn op wat
er in die tijd is bereikt en we voor de inclusiviteit voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben betekent. Supported Employment begint een begrip te worden in ons
land en groeit ook qua netwerk in Europa. NVS is de vertegenwoordiger in de European
Union of Supported Employment (EUSE) en in de World Association for Supported
Employment (WASE). Hierdoor is de NVS de toegangspoort tot een breed internationaal
netwerk van kennis en organisaties en in staat nieuwe werkwijzen en methoden te
onderkennen en implementatie te ondersteunen.
Maar we willen een volgende stap zetten. NVS wil actief haar gedachtegoed uitdragen en
kwaliteitsregistratie voor jobcoaches en organisaties vergroten. Daartoe wordt er o.a. op 22
september a.s. een grote Ledendag georganiseerd met de titel ‘Dag van de Jobcoach’. Met
sprekers van allure en diverse inhoudelijke workshops. Bovendien willen we graag het
nieuwe bestuur aan u voorstellen en de herijkte koers. Want NVS is ambitieus! Samen met u
willen we ook het internationale EUSE Congres 2019 in Nederland gaan organiseren. Volg
ons op facebook of via de website www.nvssupport.nl.
U bent lid of wilt lid worden van de NVS en daar zijn we uiteraard zeer dankbaar voor. Graag
willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn op het gebied van Supported Employment. Niet
alleen door het Register van jobcoaches, waardoor de kwaliteit van uw vakgebied
gegarandeerd blijft, maar ook door u een toegang te bieden tot een breed internationaal
kennisnetwerk (EUSE en WASE). Bovendien willen we u graag een platform bieden naar
onze leden, naar het werkveld (via de site) en naar alle professionals die op dit gebied actief
zijn. NVS is ambitieus om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter te helpen,
net als u. Wilt u actief zijn bij een van onze activiteiten, laat het ons weten. Samen bereiken
we meer!
Tot 22 september (u krijgt nog alle informatie, maar save the date)
Met vriendelijke groet,
Sikko Bakker, Voorzitter
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