
 

Ben jij vaktherapeut en wil jij met je vak aan de slag?  
Dan zoeken wij jou! 

 
Wat is ArtMoves? 
ArtMoves organiseert inhoudelijke workshops voor en door vaktherapeuten waarbij het 
samenwerken tussen de verschillende disciplines centraal staat, zoals: 
• Hoe werk je als muziektherapeut en psychomotorische (kinder)therapeut samen? 
• Welk aanbod ontwikkelt een danstherapeut samen met een beeldend therapeut? 
• Wat kun jij leren van de samenwerking met een drama-, spel- en/of kunstzinnig therapeut? 

 
Daarnaast biedt ArtMoves een broedplaats voor vaktherapeuten om te kunnen experimenteren 
binnen hun vak en ervaringen uit te wisselen met collega’s. 
 
ArtMoves werkt op vrijwillige basis, zodat iedereen tegen onkostenvergoeding aan de geboden 
workshops kan deelnemen, ook net afgestudeerden en vaktherapeuten met een kleine baan. 

 
Wie zoeken wij?  
Wij zijn op zoek naar beeldende, dans-, drama-, muziek-, spel-, kunstzinnig en 
psychomotorische (kinder)therapeuten, die bij ArtMoves een workshop in 2019 en 2020 willen 
geven vanuit bovenstaand concept. Bijvoorbeeld: 
• Heb jij een nieuwe methode ontwikkeld en wil je deze onder collega’s uitproberen? 
• Pas jij al jaren een werkvorm toe, maar wil je graag feedback van je collega’s? 
• Wil je andere therapievormen uitproberen in combinatie met vaktherapie? 
 

Je bent van harte welkom! 
De workshops in 2019 staan gepland op: 06-04, 21-09 en 09-11. Deze worden gehouden in 
Arnhem bij La Cappella, therapie- en cultuurcentrum op de Oude Velperweg 36a. Kun je deze 
data niet, voel je vrij om te overleggen welke andere datum wel mogelijk is. Ook voor 2020 
horen we graag of je invulling aan een bijeenkomst wilt geven. 

 
Wat staat er tegenover?  
Je krijgt enthousiaste deelnemers, die vooral ervaringsgericht en vakinhoudelijk aan de slag 
willen. Je krijgt de reiskosten en onkosten van materiaal vergoed. 
 
Wat vragen we van je?  
Dat je jouw werkvorm en/of methode deelt met anderen tijdens een workshop en deze 
beschrijft volgens een vaststaand format. De deelnemers krijgen deze beschrijving achteraf 
opgestuurd. Alle beschrijvingen, met foto’s van de workshop, komen in een map en op de 
website van de vakvereniging (toegankelijk voor leden).  
 
Kriebelt het al?  
Meld je aan! Of neem contact op met ons via info@vaktherapiedans.nl. 
Ook als student ben je meer dan welkom om deel jouw ervaringen in te brengen. 
 
Wil je meer informatie over de visie van ArtMoves en/of foto’s zien van de eerder gegeven 
workshops? Kijk dan op: www.vaktherapiedans.nl/artmoves/ 
 


