Betreft: Werving erkende, professionele vaktherapeuten

Geachte werkgever,
Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die de Federatie Vaktherapeutische Beroepen
(FVB) u als werkgever biedt bij het werven van erkende, professionele vaktherapeuten voor uw
instelling of organisatie.
De FVB is de koepel voor:
- de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)
- de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
- de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
- de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
-de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)
-de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)
Plaatsen van uw vacature op fvb.vaktherapie.nl en website van de beroepsvereniging
Uw vacature wordt een maand lang geplaatst op de website van de FVB fvb.vaktherapie.nl onder het
kopje ‘vacatures’. Dit is alleen voor leden van de beroepsverenigingen toegankelijk. Vaktherapeuten die
lid zijn, zien dan de titel van uw vacature en vestigingsplaats van de instelling. Door te klikken op deze
link verschijnt in een apart venster de volledige tekst van uw advertentie c.q. uw opgemaakte
advertentie.
Daarnaast wordt uw vacature geplaatst op de website van de desbetreffende beroepsvereniging en
waar mogelijk verstuurd in de vorm van een digitale ‘Vacatureflits’ rechtstreeks aan hun leden.
Voordelen
Doordat uw vacature wordt geplaatst op het besloten inlogdeel, wordt de kans op reacties van
therapeuten met een officieel erkende opleiding aanzienlijk hoger dan bij werving via andere, algemene
vacaturesites of de landelijke dagbladen. Door uw vacature direct uit te zetten via de FVB en de
beroepsverenigingen, bent u er bovendien van verzekerd dat uw sollicitant via zijn lidmaatschap
geregistreerd is als vaktherapeut of bezig is deze registratie te behalen, verplicht is zijn registratie bij te
houden en zo gestimuleerd wordt om nieuwe vaktherapeutische ontwikkelingen op de voet te volgen.
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Tarieven
Uw advertentie blijft een maand op de FVB- en op de desbetreffende verenigingswebsite zichtbaar. De
kosten daarvoor bedragen (inclusief BTW):
- € 484,00 voor plaatsing van een vacature op fvb.vaktherapie.nl gedurende 1 maand;
- € 121,00 voor 1 maand verlenging.
De vacature wordt door de betreffende beroepsvereniging tevens gedurende 1 maand op de
verenigingswebsite geplaatst en in enkele gevallen als ‘vacatureflits’ per e-mail verzonden aan alle
leden.
Tips en adviezen bij aanleveren
Wilt u er bij het aanleveren s.v.p. voor zorgen dat in elk geval ook de volgende informatie in de
vacature staat:


Juiste functiebenaming
De FVB en de beroepsverenigingen hanteren de term vaktherapeuten als overkoepelende term.
In de functiebenaming wordt echter gesproken van beeldend therapeuten, danstherapeuten,
dramatherapeuten, muziektherapeuten en psychomotorisch therapeuten.
De term ‘creatief therapeut’ wordt niet meer gehanteerd sinds het Coördinerend Orgaan Nascholing
en Opleiding in de GGZ (CONO) de beroepenstructuur voor beroepsbeoefenaren die werkzaam
zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid opnieuw heeft vastgesteld in 2006.



Juiste inschaling
Op basis van de eis voor lidmaatschap tot het hebben gevolgd van een erkende HBO-opleiding, en
de eis tot het (gaan) behalen van registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
(SRVB), adviseren de FVB en de beroepsverenigingen om erkende vaktherapeuten in te schalen in
FWG schaal 55.



Standplaats



Sluitingsdatum van reageren

Uw aanvraag en/of vacature graag als Word-bestand (of als het een opgemaakte advertentie betreft in
pdf) per e-mail sturen naar: info@vaktherapie.nl onder vermelding van ‘vacature’ én met vermelding
van het factuuradres. In geval van spoed kunt u contact opnemen met onderstaand nummer.

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen
hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (030) 28 00 432 (ma t/m do van
09.00 tot 16.30 uur).

Met vriendelijke groet,

het FVB bestuur
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