Wie ben je ?
Ik ben Marja Krans, geboren in Drenthe, getogen
in Twente, gestudeerd in Leuven en na bijna 30
jaar in Friesland geworteld te zijn, nu wonend in
Roosendaal. Daar heb ik ook mijn praktijk als
psychosociaal therapeut, waar ik eclectisch werk.
Binnen het bestuur van het NVPA heb ik de
portefeuille Communicatie.
Wat drijft je?
Wat mij ten diepste drijft is geloof, vrijheid en
heelheid, wat zich uit in respectvolle aandacht
voor mensen en een diep verlangen naar ontmoeten, ontwikkelen, verbinden en herstel,
binnen jezelf; in je ziel en in relatie met en tot je
omgeving.
Binnen het bestuur streef ik naar gezamenlijk vernieuwen, voortbouwend op wat er al is.
Daarbij is verbondenheid met de leden door heldere en open communicatie voor mij een
speerpunt. Op die manier kunnen we onszelf als NVPA en als complementaire therapeuten,
duurzaam op de kaart zetten.
Waar ligt jouw specialiteit
Mijn specialiteit heeft te maken met mijn andere liefde: organisatie-ontwikkeling. Dat
resulteert in vanuit verbinding ‘out of the box-denken’, het samen ontwikkelen van een
integrale visie voor de toekomst en dit vervolgens ‘al werkendeweg’, met alle betrokkenen
binnen het NVPA praktisch en concreet vorm geven.
Vanwaar je inzet voor het NVPA
Het NVPA vind ik een mooie beroepsvereniging, ‘zingeving’ heeft nog betekenis.
De kwalitatief hoge eisen van het NVPA ervaar ik als passend bij het werk dat we mogen
doen: met mensen werken aan genezing, balans, regie over het eigen leven; kostbare
processen. Naast visie en passie, vraagt dat om een gezonde organisatie die ook haar interne
menselijk kapitaal op een mooie manier faciliteert en verder ontwikkelt. Die duurzame,
toekomstbestendige ontwikkeling, daar zet ik me graag de komende jaren binnen het
bestuur voor in.
Wat je misschien niet van me wist
Dat ik samen met mijn man een monument in Roosendaal aan het renoveren ben,
regelmatig preek in Drachten en sinds kort saxofoonlessen ben gaan nemen (een
langgekoesterde droom); allemaal aspecten van mijn zin in het leven!

