OPVALLEN EN STAAN
FVB meerjaren beleidsplan 2021-2025
Als FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) staan we voor een gevarieerd aanbod aan therapeutische behandelingen binnen de gezondheidszorg zodat voor
elke cliënt in elke fase de best passende behandeling beschikbaar is. Daarom is
onze ambitie dat vaktherapie als ervaringsgerichte behandeling structureel deel
uitmaakt van het reguliere zorgaanbod in Nederland.

ERKEND

Vaktherapie is erop gericht dat elke cliënt een optimaal leven kan leiden waarbij de
nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Als federatie van
beroepsorganisaties vormen we een netwerk van en voor vaktherapeuten. We werken
samen met onze leden aan een stevige positie van de vaktherapeut zodat vaktherapie in
al zijn vormen toegankelijk is voor iedereen die baat kan hebben bij deze behandeling.

BEKEND

BEWEZEN

Naamsbekendheid en positionering
Stevige positie bij
stakeholders
b Stakeholdermanagement en
lobby sterker ontwikkelen
b Project Generieke module
Vaktherapie
b Samenwerking Akwa GGZ
b Producten en modulen over
vaktherapie opgenomen in
databanken (NJI, Vilans) via
Commissie Product- en Module
Ontwikkeling
b Samenwerking met
gelijkgestemde organisaties

b Campagnes om hieraan te werken
− Digitale campagnes via Facebook en
op platforms rond gezondheid
− Beurzen, congressen, symposia
− Vakbladen e.d.
− Filmpjes
− Storytelling in publiekstijdschriften

Evidentie/onderzoek en
het uitdragen hiervan
Opleidingen voor
toekomstige verwijzers

b Samenwerking met opleidingen
en kenniscentra

b Gastcolleges door
vaktherapeuten (met cliënten)

b Week van de Vaktherapie:
vaktherapeuten als ambassadeur
b Vindbaarheid digitaal van vaktherapie en vaktherapeuten zelf,
op FVB-niveau (www.vaktherapie.nl en zoek-een-vaktherapeut)
en op praktijkniveau (digitaal profileren op lokaal niveau)
b Vaktherapeuten zelf als ambassadeur

b In kaart brengen welk onderzoek
gewenst is om strategisch in
te zetten. Denk aan onderzoek
naar kosteneffectiviteit van
vaktherapie en onderzoek door
andere beroepsgroepen dan
vaktherapeuten.
b Strategische Onderzoeksagenda
uitvoeren

b Hoogleraar Vaktherapie en lectoren inzetten
b Payoff en huisstijlupdate voor vaktherapie

LOBBY

BETALING VAKTHERAPIE

Stevige vaktherapeuten die goede lobbyisten en
ambassadeurs voor vaktherapie zijn

Professionalisering
b Workshops

Minimale finaniële drempels bij de toegang tot vaktherapie

Faciliteren

b Vaktherapie is goed gepositioneerd in het zorgprestatiemodel (GGz) (Zvw)

b Materialen

b Vaktherapie wordt breed vergoed als paramedische zorg.
Ook als eerstelijns zorg. Financiering via pgb’s, jeugdzorg, huisartsen.

b Zoeken op expertise

STEVIGE, OVERKOEPELENDE FVB

Professionalisering verenigingen en FVB
b Scholing bestuursleden

Toetreding passende verenigingen

b Gezamenlijk traject: hoe zetten we een professionele
organisatie neer?

Ledenbinding
b Gezicht geven aan FVB
− Huisstijl
− Ook via FVB-commissies en -werkgroepen
− Foto’s website en mail
b FVB-congres 2021 en 2023 en 2025

Samenwerking andere koepels/vereningen

Continuïteit FVB-bureau

b Ontmoeten van vaktherapeuten
− Via meedenksessies

b Opvolging directeur

b Meerwaarde lidmaatschap
− Het verhaal vertellen (infographics, filmpjes,
factsheets)

b Kwetsbaarheid en workload:
mogelijkheden onderzoeken
van uitbesteding, samenwerking
andere beroepsorganisaties

