Strategi 2020 – 2022
Vi har i bestyrelsen for Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter valgt at beskrive bestyrelsens 3-årige strategi ud fra følgende vision:
Vi er et netværk af PrivatPraktiserende Ergoterapeuter med egen virksomhed. Vi henvender os til de medlemmer, der allerede er, er på vej til eller
overvejer at være privatpraktiserende virksomhedsejere som behandlere, iværksættere, konsulenter, produktudviklere med mere.
Vi støtter de ergoterapeuter, som drømmer om at være selvstændige og tilbyder de ydelser (ejere og ledere af lige netop det) de mener, mangler eller kan
supplere det offentlige eller private marked.
Strategi:
Vi ønsker at være et engagerende og inspirerende forum, der støtter medlemmer af Ergoterapeutforeningen med det formål at fremme de
privatpraktiserende ergoterapeuters evne til at eje og lede en virksomhed. Fra lønmodtagerkultur til selvstændighedskultur.
Bestyrelsen for privatpraktiserende ergoterapeuter understøtter og fremmer mulighed for fortsat udvikling og er proaktiv for kommende behov hos
medlemmerne ved at være opmærksom på konsekvenserne af eksempelvis ændring i lovgivning, ydelser og serviceniveau. Styrke et paradigmeskifte, der er
nødvendigt for at skabe rammerne for at klæde privatpraktiserende ergoterapeuter på til at være stærke spillere på et nyt arbejdsmarked.
Det gør vi ved at:
• Styrke udviklingen af en selvstændighedskultur og ved at skabe rammerne for en gensidig ansvarlighed i forhold til fortløbende videndeling og
udvikling af de privatpraktiserende ergoterapeuters arbejdsområde (medlemmer, Ergoterapeutforeningen og bestyrelse)
• Fremme succeshistorierne – internt og eksternt - og synliggøre den mangfoldighed af indsatser, de privatpraktiserende kan byde ind med som
supplement til de nuværende. Der er efterspørgsel og vores ergoterapeutiske kompetencer bliver værdsat.
• Støtte og inspirere medlemmer til start af egen virksomhed
• Åbne op for netværksdannelse og udvikling af det kollegiale sammenhold mellem privatpraktiserende ergoterapeuter
• Tilbyde erfaringsudveksling og vidensdeling om etablering og drift af egen virksomhed
• Sikre dialog og inddragelse af vores vidensbank med ETF omkring politiske tiltag, herunder lovgivning, henvisningsprocedurer, professionalisere
indsatserne for de privatpraktiserende ergoterapeuter med det formål at få opkvalificeret rammerne for de privatpraktiserende ergoterapeuter, der
ejer og leder egen virksomhed.
Dette vælger vi blandt andet ved at gøre brug af elektronisk og kollegial sparring via lukket Facebookgruppe, hjemmeside, pjecer, kurser og Netværksdage.
Bestyrelsen for Klub for Privatpraktiserende, November 2019

