Wie ben je
Ik ben Wim Schellekens, (ambtelijk) secretaris van
het NVPA, fulltime werkzaam als coördinator van
het secretariaat sinds 1999. Ik ben als vrijwilliger
begonnen bij het NVPA in 1981 op het secretariaat
in Breda. De vereniging had toen 40 leden.
Begonnen met algemene correspondentie en het
meeschrijven en produceren van het NVPAinfobulletin.
Vele jaren later is het secretariaat van het NVPA in
Uden gevestigd.

Wat drijft je?
Al vanaf het begin spraken mij de fundamenten waaraan het NVPA zijn bestaansrecht
ontleent bijzonder aan. Het ondogmatisch zijn van de vereniging is een waardevol principe
gebleken. Iedereen kan en kon lid worden van het NVPA ongeacht zijn religieuze wortels
en/of uitgangspunten. Voor mij is het altijd een drijvende kracht geweest om vanuit respect
voor elkaars gedachten en uitgangspunten mensen te verbinden met het NVPA en
vernieuwingen de ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen. Het is een rijkdom gebleken
om zoveel verschillende gedachten en uitgangspunten naast elkaar te kunnen laten bestaan.
De verbinding is het respect voor elkaars eigenheid en deskundigheid in de begeleiding van
mensen.
Waar ligt jouw specialiteit!
Mijn specialiteiten waren in het recente verleden vooral gericht op het opbouwen en
professionaliseren van de NVPA-organisatie en het verbreden van het netwerk waarin wij
samen konden werken met andere beroepsverenigingen. Het ontstaan van de diverse
(grote) koepels (VGRAG / NOVAG / ANG) in het verleden zijn een duidelijk teken van de
behoefte daaraan. Het professionaliseren van de vereniging heeft vele uitdagingen gekend
met de nodige ups en downs. Boeiend en inspirerend werk!
De laatste jaren vooral ook bezig met digitalisering in de breedste betekenis van het woord
van het secretariaat en het enorme papieren ledenarchief.
Vanwaar je inzet voor het NVPA
Mijn inzet voor het NVPA heeft alles te maken met het (blijvend) op de kaart willen zetten
van een groep bevlogen alternatieve therapeuten en alternatieve wijzen van werken die
gebaseerd zijn op zingeving / zinvinding.

Het is een jarenlange strijd geweest om een blijvende plaats te verwerven binnen de
reguliere hulpverlening die sterk monopoliserend was ten tijde van de start van het NVPA.
Wij waren toen echt een fris en nieuw geluid.
Dat is ons ook erg duidelijke gemaakt via tal van kanalen. We hebben echter volhardend en
gelovend in de kracht van de vrijheid van meningsuiting, de mens en zijn zingeving centraal
stellend vanuit een humanistisch georiënteerde visie, een grote beroepsvereniging opgezet.
Door één van de grondleggers zijn we ooit de ‘houders van de 3de dimensie genoemd’.
Wat je misschien niet van me wist
Is ben getrouwd en heb drie volwassen zonen. Mijn vrouw heeft bijna 40 jaar in de
(reguliere) geestelijke gezondheidszorg gewerkt en is inmiddels met pensioen en nu actief
binnen de seniorenzorg.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met planten, vanuit diverse invalshoeken. We beschikken
naast een hele ruime (sier)tuin achter het huis ook over een externe groentetuin van 300m 2.
Het tuinieren is dus een beetje uit de hand gelopen hobby. Daarnaast ook geïnteresseerd in
(natuur)fotografie en documentaires over voeding, natuur en techniek.
Kortom vervelen is geen optie!

