Boterweg 37
5213 HR ‘s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 60467916
Bankrekeningnr: NL33ABNA0527586749

Aanmeldingsformulier Register Via Beelden Coachen
De Stichting Via Beelden Coachen staat voor kwaliteitsbewaking van opleidingen in het werken met
beelden binnen Jeugd en Gezin, Welzijn en Zorg. Zij organiseert bijscholingen, intervisie en zoekt
samenwerking met andere organisaties om haar professionaliteit te verbreden. Tevens houdt zij een
registratie bij van gekwalificeerd opgeleide Beeldcoaches.
Waarom registreren? Hieronder de voordelen op een rijtje:
 Je bent vindbaar voor organisaties in zorg en welzijn, jeugd en gezin, onderwijs, ouders/opvoeders
 Je maakt deel uit van een netwerk en kunt je eigen netwerk opbouwen en/of verbreden
 Je krijgt korting op inspirerende studiedagen van de stichting
 Je komt/ blijft in verbinding met andere beeldcoaches.

Voor registratie en plaatsing op de site betaal je eenmalig € 105,00.
Daarna wordt een jaarlijkse bijdrage van € 65,00 gevraagd.
Voor organisaties geldt een aangepast tarief.
Neem hierover a.u.b. contact op met de Stichting via: info@viabeeldencoachen.nl

Op de site www.viabeeldencoachen.nl word je vermeld met:
• voor- en achternaam
• bedrijfsnaam of organisatie waarvoor je werkzaam bent
• vestigingsplaats van je bedrijf/organisatie
• foto, e-mailadres en website
•
Als je geen vestigingsplaats opgeeft vermelden we je woonplaats.
Wil je geen foto of e-mailadres op de site geef dit dan aan bij bijzonderheden op het formulier.
Aanmeldingen worden eens per 2 maanden verwerkt. Je krijgt bericht als je geregistreerd bent.

Het kan zijn dat we je mailadres gebruiken voor belangrijke aankondigingen, bijv. over de studie-dagen
van de stichting.

Stuur het ingevulde formulier, plus een pdf van je certificaat en je foto naar:
info@viabeeldencoachen.nl
en geef de bestanden je eigen naam.
Dus niet aanmeldingsformulier.docx, maar Janneke de Vries,docx of Thea de Jong.pdf
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Certificaat
Naam op certificaat
Naam opleider
Datum certificaat
Kwalificatie: (Video Gezinscoach,
Beeldcoach of andere opleiding.)
Registratie op de website, a.u.b. die gegevens
invullen die jij graag vermeld wilt zien
Voornaam (geen initialen)
Achternaam
Bedrijfsnaam / Organisatie
Woonplaats
e-mail adres
Website
Organisatie en vestigingsplaats
Werkzaam in de Provincie
Werkzaam in de sector: Jeugd en Gezin,
Welzijn, Zorg, Onderwijs
Registratie (niet op de site)
Voornaam
Achternaam
Woonadres
Postcode/Plaats
Telefoonnr. vast en/of mobiel
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats
Organisatie
Contactpersoon organisatie
Vestigingsplaats organisatie
Tel organisatie
Bijzonderheden
Datum
Handtekening
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