De reden dat onze theatergroep lid wilde worden bij de Vereniging Ongekend Talent (VOT) is
grotendeels geweest om kennis onderling uit te wisselen.Dit wordt mooi gefaciliteerd door de half jaarlijkse ontmoetingen bij de verschillende werkplaatsen.
Het is soms niet altijd haalbaar daar fysiek bij aanwezig te zijn, mede door afstand of het werken met
de groep. Als je dan een vraag hebt, is het fijn dat je individueel contact op kunt nemen met andere
groepen en onderling een (telefonische/online) afspraak kunt inplannen. Ik heb afgelopen jaar
meerdere vragen uitgezet per mail, het was niet zo dat daar de reacties op binnenstroomden
(logisch, iedereen heeft een volle agenda en vaak schieten zulke mailtjes er dan bij in) maar ik heb
met 2 leden, een aantal keren telefonisch contact gehad en dit was buitengewoon helpend en
leerzaam! Door de ervaringen en tips van een ander, die (in dit geval) al veel langer bestaan, durfde
ik ook bepaalde keuzes te maken of dicht bij mijn eigen gevoel te blijven. Het wiel hoeft vaak niet
opnieuw te worden uitgevonden, juist door ervaringen te delen, kun je groeien. Naar aanleiding van
1 van de gesprekken, heb ik een tekeningetje gemaakt die op mijn kantoor hangt. Als ik dan zakelijk
gezien in een lastige situatie zit, kijk ik daar naar en denk terug aan het telefoongesprek. Dan
herinner ik mij "Ik ben niet de enige die dit soort zaken tegenkomt, je kunt niet altijd op de top van de
berg zitten, maar de top komt wel weer in zicht, die blijft bereikbaar" en dat is voor mij bijzonder
waardevol. Zo kan 1 telefoontje met een "collega" al het verschil maken. En dat vind ik bijzonder aan
de VOT.
Ik zie hier ook nog kansen liggen die door de VOT verder uitgebouwd kunnen worden. Juist omdat we
ons als VOT graag op de kaart willen zetten, is kennis deling en ervaringen uitwisselen van groot
belang. Ik heb hier wel wat ideeën voor, en zou hier wel e.e.a. voor willen aandragen, in willen
faciliteren.
Hopelijk draagt dit bij aan nog meer uitwisseling tussen de leden onderling en kortere lijntjes voor
contact. Voor mijzelf sprekend, ik vind het soms best spannend om een vraag te stellen, hoe fijn is
het dan als iemand de tijd neemt om samen met jou te sparren en ook aan te geven daar zelf ook
weer wat aan te hebben?
Ik ben ontzettend blij dat de VOT bestaat en benoem regelmatig in gesprekken dat we hier lid van
zijn.
Trots dat wij hier met onze theaterwerkplaats hier onderdeel van kunnen zijn.

