De voordelen van uw LVSC-lidmaatschap…
Uw bent lid van een vereniging die zich al sinds 1980 inzet voor de bevordering en bewaking
van de professionalisering van het vakgebied en haar begeleiders. LVSC staat bekend als
gedegen en betrouwbaar. Als lid van een vereniging heeft u inspraak. Binnen de
beroepsvereniging bepaalt u mede het beleid. Uw stem telt!
U heeft contact met een netwerk van ruim 2400 supervisoren en coaches. Veel
kennisuitwisseling met vakgenoten, landelijk en in de regio. LVSC biedt u:
- Een ALV
- Een tweejaarlijkse Conferentie
- Regionaal contact
- Commissies en werkgroepen (o.a. Commissie Kennis en Onderzoek, Commissie ECoaching, Werkgroep Zelfstandig ondernemerschap)
- Nieuwsbrieven
- Linked In groep voor discussie, vraag en antwoord
U werkt aan uw deskundigheid door:
- Trainingen, workshops en lezingen (landelijk en in de regio’s)
- Het kwartaal e-magazine E-Forum met o.a. boekrecensies, werkplekbezoeken, artikelen,
en interviews.
- De digitale Kennisbank met interessante artikelen uit de wetenschap over het vakgebied.
- De LVSC zoekt namens de beroepsgroep aansluiting met de markt (klanten) en de
wetenschap. Momenteel wordt gesproken met een aansprekende wetenschapper op het
gebied van begeleidingskunde om samen te werken.
U bent vindbaar voor opdrachtgevers.
U bent te vinden op de LVSC website via “Zoek een begeleider”, bijvoorbeeld op
achternaam, regio, werkveld of specialisatie. U maakt uw eigen websiteprofiel en maakt
daarin de gewenste gegevens zichtbaar .
LVSC heeft ruime ervaring in het voeren van een Kwaliteitsregister en zal dit vanaf 2012
met plezier voortzetten met het Register voor Begeleidingskunde. Met uw registratie
onderscheidt u zich op de grote markt van Professioneel begeleiders.
Financiële voordelen:
- Voordelig (beroeps)verzekeringen afsluiten door het collectieve LVSCverzekeringsarrangement: Arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid,
zorgverzekering en rechtsbijstand. Zie www.lvsc.kendallmason.nl
- Korting op deelname aan het LVSC-Congres en Congres Dag van de Coach
- Korting op een abonnement op Tijdschrift voor Coaching; u betaalt € 34,50 i.p.v.
€ 45,50 per jaar.
- Korting op deelname aan Landelijke workshops & voordelige workshops, lezingen e.d.
in de regio’s.
- In voorbereiding: korting op een internetabonnement

