Uitbreiding gezocht voor de ‘Werkgroep Nascholingen’.
Help jij mee het massagevak verder te ontwikkelen?
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Om blijvend in te kunnen spelen op trends en
ontwikkelingen in de maatschappij en om zodoende het vak inhoudelijk te versterken is het NGS in
2019 gestart met de ‘ Werkgroep Nascholingen’.
Zwangerschapsmassage, stoelmassage, nekmassage, bindweefselmassage... Voor wie verbreding
zoekt als NGS-masseur, zijn er cursussen zat. Maar verdiepende nascholingen zijn er een stuk minder.
Daarom is de nieuwe NGS nascholingscommissie vorig jaar begonnen met het ontwikkelen van een
serie masterclasses. Het NGS wil dat het diploma en de licentie voor kwaliteit staan. Dan moeten we
de leden ook de mogelijkheid tot het behouden en verdiepen van die kwaliteit bieden.
De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende personen:







Brigitte Verheij: sportmasseur, fysio- en manueel therapeut, docent
sportmassageopleidingen.
Lenny Kievit: sportmasseur, docent lichamelijke oefening en sportmassageopleidingen.
Natasja Franchimont: sportmasseur, neuromusculair therapeut, docent
sportmassageopleidingen.
Jolanda Donders: sportzorgmasseur, orthopedagoog, coach, docent
sportmassageopleidingen.
Greetje Schraa: fysiotherapeut, bestuurslid afdeling Overijssel, docent
sportmassageopleidingen.
Susanne Willemsen: sportzorgmasseur.

Voor de werkgroep zijn we op zoek naar uitbreiding van één of twee leden
Profiel









Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen
Je vindt het leuk je kennis te delen en te vertalen naar de doelgroep
Je Ziet het glas graag halfvol
Je bent communicatief vaardig
Je bent integer
Je bent actief in de praktijk (ofwel in een eigen praktijk of b.v. bij een sportvereniging, sauna
etc).
Je hebt een geldige NGS-licentie
Ervaring met het presenteren voor groepen is een pré

Tijdsinvestering
 Drie/vier keer per jaar een fysiek overleg in Bilthoven.
 Vier tot zes keer per jaar optreden als (ondersteunende) docent bij de masterclasses: 3 uur
per avond.
 Ontwikkelen van nieuwe masterclasses/webinars e.d.: 20-30 uur per jaar.

Vergoeding
 Het betreft een vrijwilligersfunctie met een vergoeding van de reiskosten.
 Voor het doceren is een vergoeding beschikbaar.
 Uitnodiging voor het kosteloos bijwonen van de NGS-kennisdag.
Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Brigitte Verheij, via e-mail
info@ngsmassage.nl of telefonisch 033-2589923.
Lees hieronder ook het artikel ‘Nieuwe nascholingscommissie ontwikkelt masterclasses’ uit het NGSmagazine van maart 2020.
Interesse?
Geïnteresseerden in deze functie worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te
maken. Stuur een motivatie en CV naar Danny de Beer (ddebeer@ngsmassage.nl).
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