Wie ben je
Sanne de Bree Wondergem, voorzitter van
het NVPA en werkzaam als psycholoog in de
Noordoostpolder. Ik begeleid volwassenen en
jongeren op hun weg om zichzelf te vinden en
te zijn.

Wat drijft je?
De belangrijkste reden om voorzitter te zijn van
het NVPA, zijn de mensen. Zowel de leden als de
mensen die er werken, gaan voor zingeving en
dat raakt me. Zingeving betekent voor mij dat je
zin hebt in het leven. Als kind al had ik veel zin
in het leven en speelde ik graag samen met
anderen.
Deze bevlogenheid is niet verloren gegaan. Ik
hou van mensen en dat is de belangrijkste drive
die mij in beweging zet.

Waar ligt jouw specialiteit!
Mijn specialiteit als voorzitter is dat ik mensen weet te verbinden. Daarnaast komt mijn
leiderschap voort vanuit de verbinding. Mijn slogan is "Samen zijn wij het NVPA". Dat betekent
dat ik heel graag het voortouw wil nemen om het NVPA op de kaart te zetten, maar dat het
alleen een succes zal worden als we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen. Een
specialiteit van mij is om mensen hierin te inspireren en enthousiasmeren.
Vanwaar je inzet voor het NVPA
Mijn inzet voor het NVPA heeft alles te maken met dat ik psychosociale therapie op de kaart
wil zetten in Nederland en dat het NVPA de beste beroepsvereniging is om deze missie te
vervullen. Belangrijk uitgangspunt is dat wij als therapeuten onszelf serieus nemen en alles in
het werk stellen om onze professionaliteit, kwaliteit en integriteit te waarborgen. Dan kunnen
we met elkaar een vuist maken voor psychosociale therapie als volwaardige speler binnen de
geestelijke gezondheidszorg.

Wat je misschien niet van me wist

Is dat ik getrouwd ben en moeder van twee kinderen die me iedere dag trainen om jong
van geest te blijven en me open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen. En ze leren me te
blijven spelen en het leven voluit te leven, hier en nu.

