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Een jaar online
In 2011 zijn wij definitief overgestapt op de on-line versie van de VrijBaan vragenlijst. De
belangstelling voor de overstaptraining en het gebruik van de vragenlijst was groot en neemt nog
steeds toe. Er werden zo'n 2700 codes aangemaakt en verstuurd voor voor- en nametingen.
Hiervan zijn er inmiddels rond de 800 uitgevoerd door ca 20 organisaties. De aanvragers voor
vragenlijsten kwamen uit reïntegratieinstellingen, ROC's en locaties van het REA College, maar
ook een aantal zorg- en welzijnsinstellingen maakt gebruik van de online vragenlijst.
In het komend jaar zal een uitgebreide meta-analyse worden gemaakt. De figuur geeft de
resultaten van de nieuwe referentiegroep voor empowerment.

Nieuwe brochure
Met ingang van het nieuwe jaar is de algemene brochure van
VrijBaan vernieuwd. De brochure is te downloaden vanaf de
website.

Expertbijeenkomsten 2012
Afgelopen jaar zijn alle VrijBaantrainers overgestapt naar de vernieuwde VrijBaan methode die
werkt met een online vragenlijst. In deze nieuwe werkwijze is een betere kwaliteitsborging
ingebouwd door middel van een licentiesysteem. Dit systeem houdt ondermeer in dat alleen
licentiehouders codes kunnen bestellen voor het afnemen van de VrijBaan vragenlijst. Aan de
licentie is bovendien een verplichting gekoppeld om kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit
kan door deel te nemen aan een van de jaarlijkse expertbijeenkomsten.
In 2012 vinden de expertbijeenkomsten plaats op:
- 26 april en 14 juni rond het thema: NLP en Empowerment.
Op deze dagen worden workshops verzorgt door Anneke Durlinger
- 4 en 25 oktober rond het thema: Oplossingsgericht coachen
Met workshops door Simone de Wolf en Karin van der Poll.
Meer informatie en aanmelden kan via de website of via reactie@vrijbaan.nl

Upgrade succesvol afgesloten
Sinds april 2011 hebben 129 VrijBaantrainers de upgradetraining van de VrijBaanmethode
gevolgd. Daarmee zijn we definitief overgestapt naar de webbased versie van de VrijBaan
vragenlijst.
De trainingen vonden plaats op diverse interessante locaties, zoals een strandtent, een oude
kerkzaal en een net iets te klein vergaderkamertje!
Maar de intentie bleef hetzelfde! VrijBaan toepassen. Het was erg goed om alle trainers weer te
ontmoeten en te horen hoe zij de methode gebruiken of nieuwe inspiratie vonden om te
"VrijBanen".
Alle deelnemers hebben de overeenkomst ondertekend en zijn daarmee licentiehouder geworden.

En dat is en felicitatie waard.

Annemarieke Meelker
Met ingang van 1 februari kiest Annemarieke Meelker voor een
nieuwe uitdaging. Zij gaat werken bij het Apostolisch Genootschap als
districtsverzorger. De afgelopen 6 jaren was Annemarieke de
gedreven coördinator van het VrijBaanteam. "Ik ga nu doen wat zo
echt bij mij past. Ik had niet gedacht dat er iets nog meer bij me zou
passen dan Empowerment. Het ondersteunen van geestelijk
verzorgers van 9 gemeenschappen vraagt overigens veel
empowerende vaardigheden. Maar voor mij is vooral het werken in
het gebied van betekenis en positief identiteitsgevoel erg
inspirerend." Ik wil mijn trainerslicentie graag houden en zal dan ook
zeker op de expert bijeenkomsten komen!
Voorlopig werkt Annemarieke ook nog een dag in de week bij
Bartimeus als cliëntbegleider.

Nieuws
Een werkgroep van orthopedagogen en trainers is gestart met de
ontwikkeling van een Vrijbaan vragenlijst voor jongeren vanaf 14
jaar.
In samenwerking met de HAN neemt REA College het initiatief voor
een postHBO-leermodule: Empowerend handelen.
Meer informatie, vragen of aanleveren van copy: reactie@vrijBaan.nl
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Agenda voor VrijBaan trainingen en expertbijeenkomsten:2012
Tweedaagse trainingen VrijBaan Empowerment Methode voor nieuwe empowermenttrainers
(locatie Mennorode):
9 en 10 februari
25 en 26 juni
26 en 27 november
Expertbijeenkomsten voor VrijBaantrainers (REA locatie Nijmegen)
26 april
14 juni
4 oktober
25 oktober
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