Opdracht Projectgroep Onderzoeksagenda Vaktherapie
de vervolgfase
Inleiding
Begin oktober 2017 is de Strategische Onderzoeksagenda Vaktherapie tot 2020
gepresenteerd. In deze agenda wordt met name een antwoord gegeven op het advies van
het ZiNL om te zorgen voor meer onderbouwing van de effectiviteit van vaktherapie.
De onderzoeksagenda is in eerste instantie gericht op de korte termijn tot en met 2020, op
de geneeskundige GGZ (volwassenen) en op de vaktherapeutische beroepen beeldende
therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Het
domein van de vaktherapie is breder dan de GGZ en de doelgroep volwassenen. De agenda
zullen we dan ook verder door ontwikkelen voor de overige doelgroepen (minderjarigen en
ouderen) en disciplines (speltherapie en psychomotorische kindertherapie) en de andere
werkgebieden (o.a. somatische zorg en wijkgerichte zorg/ondersteuning). Tevens zullen we
verder aansluiten op de ontwikkelingen rondom de Generieke Module Vaktherapie (GMVT).
Opdracht projectgroep
Vanuit dit gegeven wil het Algemeen Bestuur FVB de Projectgroep Onderzoeksagenda voor
de volgende fase de volgende opdracht meegegeven.
1. Onderzoeksagenda overige domeinen
a. Inventarisatie lopende en afgeronde projecten m.b.t. wetenschappelijk onderzoek (bij
Nederlandse lectoraten, kenniscentra en opleidingen) op andere domeinen dan de
gespecialiseerde GGZ.
Om zicht te geven op de bestaande literatuur worden literatuurreferenties gebundeld,
die in deze projecten zijn gebruikt voor onderbouwing.
b. Ontwikkelen van een lange termijn strategische onderzoeksagenda gekoppeld aan
deze andere sociale of zorgdomeinen en de link naar de GMVT. De basis hierbij wordt
gevormd door de Strategische onderzoeksagenda VTB.
2. Monitoren implementatie
a. Inventariseren welke onderzoeksvoorstellen van de lopende onderzoeksagenda
(1e fase) daadwerkelijk zijn afgerond en/of in gang zijn gezet en/of gerealiseerd zijn in
de komende drie jaar.
b. Expliciteren van een eventuele koppeling tussen het onderzoek genoemd onder punt a
en de transdiagnostische factoren, zoals dit als breed kader is omschreven in de (geupdate) GMVT.
c. Identificeren van te realiseren randvoorwaarden om nog niet gestarte
onderzoeksvoorstellen te doen implementeren.
d. Adviseren van relevante stakeholders m.b.t. de implementatie van de
onderzoeksagenda.
3. Advies geven aan de FVB projectleider GMVT op het gebied van onderzoek bij het door
ontwikkelen van de Generieke Module VT. Bijv. bij het uitzetten van pilots en de
doorontwikkeling van de transdiagnostische factoren.

Opdracht projectgroep Onderzoeksagenda
vervolg fase

1

Samenstelling projectgroep
Voorzitter: René Benneker
Ambtelijk secretaris: Irene Rentenaar
Leden:
- Lectoren en of afgevaardigden van lectoraten i.o. die onderzoek naar een of meer
vaktherapeutische disciplines in hun portefeuille hebben.
- Onderzoekers van kennis-, onderzoekscentra en/of docenten van universitaire/MAopleidingen die onderzoek naar vaktherapeutische disciplines doen of er nauw
betrokken bij zijn.
Hoewel sommigen kennis meebrengen vanuit specifieke vaktherapeutische disciplines,
hebben de leden van de projectgroep zitting vanuit een bereidheid om samen te werken aan
de gezamenlijke positionering van vaktherapie en de vaktherapeutische beroepen op
onderzoeksgebied. Daarin zullen de leden meedenken vanuit een breed kader over alle
vaktherapeutische beroepen.
De betrokkenheid van patiënten en belangrijke stakeholders in het werkveld wordt
gerealiseerd door jaarlijks een invitational conference te organiseren met:
- Vertegenwoordiger(s) patiëntenorganisaties
- Leden Raad van Bestuur (grotere) instelling voor GGZ, Jeugdzorg, Ouderenzorg
- Vertegenwoordigers zorgverzekeraars
- Directeuren hogescholen.

Taken FVB in het kader van de onderzoeksagenda
Daarnaast zal de FVB in samenwerking met de driehoek (onderwijs, onderzoek, werkveld)
de volgende taken op zich nemen:
1. Uitbouwen kennisnetwerk
Jaarlijkse inventarisatie (bij het netwerk van stakeholders) van relevante ontwikkelingen
rondom het wetenschappelijk onderzoeksveld van de vaktherapie:
i.
zorg en welzijn
ii.
lopende onderzoeksagenda's (bijv. agenda gemeenten inzake jeugdzorg)
iii.
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
(bijv. door de organisatie van een jaarlijks diner pensant, bijvoorbeeld in de week van de
vaktherapie)
2. Coördineren onderzoeksnetwerk - beroepsverenigingen
a. Inventarisatie en monitoring lopende netwerken waarin onderzoek en praktijk zijn
gekoppeld
b. Indien noodzakelijk: het schrijven van een voorstel om dergelijke netwerken te
ontwikkelen, faciliteren en uit te bouwen.
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