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Een bruisend netwerk…. 
 

In het voorwoord van het jaarverslag 2015 schreef ik al dat mijn rol als voorzitter van de FVB in beweging was. Het plan 

was dat rond de zomer van 2016 een nieuwe voorzitter zou aantreden. Dat heeft wat langer geduurd, maar is nu gelukt. 

Ik ben blij te kunnen melden dat Angeline Miedema in de Algemene Leden Vergadering van december is geïnstalleerd als 

nieuwe voorzitter. Vol vertrouwen draag ik mijn taken aan haar over. Voor mij betekent het ruimte voor iets nieuws na 6 

jaar voorzitterschap van de FVB. Ik ga genieten van de extra vrije tijd en ik ga jullie zeker missen!  

In het meerjarenbeleidsplan (dat mooi net op 1 A4 past) hebben we als bestuur vorig jaar een aantal duidelijke doelen 

verwoord. Eén daarvan is dat de FVB en de verenigingen (met vanaf 1 januari 2017 de NVVS (speltherapeuten) als 7e 

vereniging!) samen een bruisend netwerk vormen waarin de helft van alle leden actief meedoet. Ik vind dat een geweldig beeld, al die actieve leden in: 

 Inhoudelijke netwerken, zoals in het landelijk FVB Kennisnetwerk Vaktherapie en Oncologie of in tijdelijke netwerken die samen kennis creëren (ik denk 

aan de workshops op het FVB-congres!) 

 Verenigingsnetwerken 

 Netwerken van zelfstandigen, zoals in de Commissie VVT of in lokale netwerken van vaktherapeuten die hun aanbod bundelen richting gemeenten 

 Intervisienetwerken 

 Virtuele netwerken, zoals de LinkedIn- of Faceboek-groepen 

 Netwerken van vaktherapeuten in ggz-instellingen 

 Acties van één vaktherapeut die een andere vakgenoot verder helpen 

In de afgelopen jaren heb ik dat ook zo ervaren. Ik ken weinig verenigingen waarin zó veel leden actief meedoen. Samen met alles wat het FVB-bestuur en 

het bureau doen, zie ik dat voor me als één bruisend geheel. En de nieuwe website gaat in de toekomst al dat netwerken verder ondersteunen. Dat blijf ik 

zeker volgen! 

Als laatste wil ik jullie natuurlijk heel veel succes met en in jullie prachtige vak toewensen. En dank voor de fijne samenwerking in de afgelopen zes jaar. 

Pauline Zwart 

Voorzitter FVB 2011-2016 



  



Over de FVB 
 
De FVB is de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Het is een 
samenwerkingsverband van de verschillende beroepsverenigingen voor 
danstherapeuten, muziektherapeuten, dramatherapeuten, beeldende 
therapeuten, psychomotorische therapeuten, psychomotorische 
kindertherapeuten en (vanaf 2017) speltherapeuten. De FVB behartigt de 
collectieve belangen van deze verenigingen en zet zich in voor de kwaliteit van het 
vak en voor kennisinnovatie.  
 
 

Onze missie 
Wij zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Wij maken ons 
sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische 
professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 
 
 

Onze visie 
In 2020 hebben de vaktherapeutische beroepen een goede positie binnen de  
0e tot en met 4e lijn en andere relevante beroepscontexten. Dat maakt 
vaktherapie toegankelijk voor cliënten. Dit bereiken we door een groot, bruisend 
netwerk te zijn waarin vaktherapeuten samenwerken aan kennisinnovatie en 
kwaliteitsbevordering.  
 



Organisatie van de FVB 
 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen aangevuld met een drietal deskundige 
leden. Deze drie leden zijn op persoonlijke titel benoemd en hebben als werkgebied Organisatie en financiën, Kennisinnovatie resp. Belangenbehartiging. Dit 
drietal vormt het Dagelijks Bestuur (DB) van de FVB. Het FVB-bestuur draagt de DB-leden voor. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt ze.  
 
In de ALV heeft elke lidvereniging 1 zetel. Bij stemmingen wordt besloten met een gewogen stemverhouding. Deze is gebaseerd op het ledenaantal van de 
lidverenigingen. Het AB en het DB nemen besluiten in principe op basis van consensus.  
 
Het federatiebeleid wordt vastgesteld in de ALV via beleids- en jaarplannen. Het FVB-bureau bereidt deze plannen voor. Het AB keurt ze goed. De directeur 
van het FVB-bureau zorgt voor uitvoering van het vastgestelde beleid op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. Het bureau zorgt voor de 
beleidsvoorbereiding, coördinatie en samen met het DB voor de externe vertegenwoordiging van de FVB. Daar waar nodig worden de verenigingen 
geraadpleegd en/of worden commissies of werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen. De directeur is ambtelijk secretaris van het AB en DB en is 
aanwezig bij alle vergaderingen van DB en AB. 
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Samenstelling bestuur 
 
De samenstelling van het Algemeen Bestuur van de FVB  

zag er in 2016 als volgt uit: 

 Voorzitter: Pauline Zwart 

 Kennisinnovatie: Huub Notermans 

 Belangenbehartiging: Sander Fauth 

 Namens NVBT: Henk Aartsma 

 Namens NVDAT: Renate Hoenselaar 

 Namens NVDT: Wieteke van Kemenade (tot en met 

Q1), Tamar de Wilde (vanaf Q2) 

 Namens NVvMT: Albert Berman 

 Namens NVPMT: Pim Hoek (tot en met Q1), Maikel 

Mol (vanaf Q2) 

 Namens NVPMKT: Dineke Hofmeijer (vanaf Q4) 



Medewerkers FVB bureau 
 

Irene Rentenaar - directeur 

Yvonne Heyer - office manager 

Anita Heusen - secretariaat 

Ester Borkent - secretariaat 

Susanne van der Lugt - communicatie  

Kees van den Bos - secretaris project Generieke Module 

Vaktherapieën 

Caroline Broeijer – bladmanager Tijdschrift voor vaktherapie 

tot 1 maart 2016. Deze taken zijn voortaan ondergebracht bij 

Communicatie.   

 

Gemiddeld heeft het bureau als basis 2,8 fte beschikbaar. 

Hierbij is de tijdelijke secretaris voor het project Generieke 

Module Vaktherapieën niet meegerekend.  

 

De FVB vertegenwoordigde in 2016 2.407 leden.  

In 2015 waren dit 2.429 leden, in 2014 2.405 en in 

2013 2.401. 



2006-2016: 10 jaar FVB 
 
 
In 2006 is de FVB opgericht. Ruim 10 jaar voor de oprichting heeft het Ministerie van VWS een nieuwe beroepenstructuur neergezet met hierin de 
vaktherapeutische beroepen. Dit was aanleiding voor verregaande samenwerking tussen de creatieve therapeuten en psychomotorisch therapeuten (NVCT 
resp. NVPMT). Uiteindelijk heeft deze samenwerking ook bestuurlijk vorm gekregen. De NVCT is hiervoor ontvlochten in 4 beroepsverenigingen (NVBT, 
NVDAT, NVDT en NVvMT). Deze 4 verenigingen zijn met de NVPMT vanaf 2016 samen gaan werken in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Gekozen is 
voor een federatie omdat de verschillende verenigingen zo hun eigen identiteit kunnen aanhouden en er nog steeds een grote beslissingsbevoegdheid bij de 
verenigingen zelf ligt. De FVB voert datgene uit wat als vereniging alleen minder makkelijk lukt of minder voordelig is. Voordelen van deze structuur liggen 
op financieel gebied, een betere span of control, kennisdeling en kennisinnovatie en een gezamenlijke positionering in de markt.  
 
Terugkijkend op 10 jaar FVB is er een verschuiving in de focus van ‘Wat onderscheidt ons?’ naar ‘Wat verbindt ons?’. Daarnaast hebben 10 jaar FVB het 
volgende opgeleverd: 
 

 Het Register Vaktherapie 

 Een gezamenlijke beroepscode 

 Gezamenlijk klacht- en tuchtrecht 

 Een beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut, samen met GGZ Nederland 

 3 nieuwe masters bij Codarts, ArtEZ en Zuyd 

 Het Tijdschrift voor vaktherapie 

 ‘Doen, Ervaren, Effect’ 

 Toetreding van 2 nieuwe verenigingen: NVPMKT en NVVS 
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Erkenning opleidingen 
 
Opleiding Kunstzinnige Therapie Hogeschool Leiden 
De FVB heeft vastgesteld dat de opleiding Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden met de differentiaties beeldend, drama, muziek en spraak 
opleidt tot de competenties uit het beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut. Bovendien onderschrijft de opleiding het Landelijk Domeinprofiel 
Bacheloropleidingen Vaktherapeutische Beroepen. Ook maakt de opleiding onderdeel uit van de clusteraccreditatie vaktherapie door de NVAO. De FVB 
heeft op basis hiervan deze opleiding in maart 2016 erkend. De beroepsverenigingen hebben elk zelf beoordeeld of de eindtermen van de opleiding 
gerelateerd zijn aan het betreffende specifieke beroepsprofiel. De betrokken beroepsverenigingen hebben het volgende geconcludeerd: 
 
Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT):  
Mensen die na 1 juni 2009 zijn afgestudeerd aan de differentiatie beeldend of spraak en drama, kunnen lid worden van de NVBT, resp. NVDT. 
 
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT): 
Zodra het curriculum van de differentiatie muziek nadrukkelijk verwijst naar het Beroepsprofiel van de Muziektherapeut, dan kunnen personen die na  
1 januari 2017 afstuderen, lid worden van de NVvMT. Alle personen die voor 1 januari 2017 zijn afgestudeerd, kunnen een aanvraag voor lidmaatschap 
indienen bij de NVvMT.  De Commissie van Toelating zal deze aanvraag beoordelen op basis van het curriculum dat diegene feitelijk gevolgd heeft. 
 

Masteropleiding Arts Therapies, differentiatie Muziektherapie van Codarts, Rotterdam 
De Algemene Leden Vergadering van de FVB heeft in 2016 ook de masteropleiding ArtsTherapies, differentiatie Muziektherapie van Codarts erkend. 
Begin 2016 had Codarts bij de FVB een verzoek ingediend voor de erkenning van deze differentiatie. Om erkend te kunnen worden moet een 
opleiding (en/of differentiatie) geaccrediteerd zijn door de NVAO en de eindtermen dienen in transparante relatie te staan met het beroepsprofiel voor de 
vaktherapeut en met de relevante beroepsspecifieke profielen. Aan deze eisen is voldaan.  
 

Masteropleiding Muziektherapie van ArtEZ 
Deze opleiding is in september 2016 gestart. Na de aanvraag van ArtEZ, is ook deze opleiding erkend.  
 

Internationale masteropleiding Arts Therapies van HAN in samenwerking met Hogeschool Freiburg 
Na beoordeling, is ook deze opleiding in 2016 erkend.   
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Toetreding Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) 

 
In 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de FVB het advies van het Algemeen Bestuur opgevolgd en ingestemd met 
toetreding van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) tot de FVB per 1 januari 2017. Het AB constateerde dat er 
geen belemmeringen meer zijn met betrekking tot toetreding nu er een master opleiding Speltherapie gerealiseerd gaat worden.  
 
De NVVS is de 7e vereniging onder de koepel van de FVB. Begin 2013 startte de periode van verkenning en discussie tussen de FVB, 
de NVVS en de opleidingen.  
 
Een aantal zaken die de NVVS nu zelf organiseert, worden vanaf 2017 via de FVB geregeld. Denk aan het register, de beroepscode en 
accreditatie van opleidingen en scholing. In 2016 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. De opleidingsvoorwaarden om lid te worden  
van de NVVS veranderen ook: nieuwe leden moeten in het bezit zijn van een diploma Master Speltherapie.  
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Start Strategische Onderzoeksagenda 
 
In 2016 hebben we als FVB de Projectgroep Onderzoeksagenda voor de 
Vaktherapeutische Beroepen (Projectgroep Onderzoeksagenda) ingesteld. Taak van deze 
projectgroep is sturing te geven aan onderzoek naar de vaktherapieën waarbij rekening 
gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen, richting gegeven wordt aan 
vaktherapeutische onderzoeksthema’s en waarin de verschillende vaktherapeutische 
disciplines zich herkennen. 
 
De directe aanleiding voor het instellen van de projectgroep is het onderzoek van het 
ZiNL naar het onderscheid tussen dagbesteding en vaktherapie binnen de geneeskundige 
GGZ en welk bewijs er is voor de effectiviteit  van vaktherapie als ondersteunende 
behandeling van psychische stoornissen. In de eindrapportage ‘Vaktherapie en 
dagbesteding in de geneeskundige GGZ’ concludeert het ZiNL dat: “…de effectiviteit van 
de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Ons 
ontbreekt het dus aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie. Toch willen wij op dit 
moment niet concluderen dat de klassieke vormen van vaktherapie niet tot de te 
verzekeren  zorg behoren omdat zij niet zouden voldoen aan de stand van de 
wetenschap en praktijk.”  
 
Op basis van bovenstaande conclusie wordt onder andere de volgende aanbevelingen 
gedaan: “We roepen de beroepsgroep op om nader onderzoek te doen naar de 
effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn (5 jaar) het bewijs kan worden geleverd”. 
Een eerste stap is het opstellen van een realistische onderzoeksagenda. Als FVB zien we 
het als onze verantwoordelijkheid om de opdracht van de projectgroep te formuleren en 
status te geven aan deze projectgroep.  
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Presentatie Landelijk Domeinprofiel voor bachelor opleidingen 
vaktherapeutische beroepen 
 
Zaterdag 30 januari 2016 is het ‘Landelijk Domeinprofiel bachelor opleidingen vaktherapeutische 
beroepen’ gepresenteerd tijdens de 1e Landelijke Studiedag van de opleidingen vaktherapeutische 
beroepen in samenwerking met de FVB.  
 
Bij de positionering van vaktherapeuten is het van belang om aan te kunnen tonen dat de brede 
variatie aan opleidingen allen opleiden tot dezelfde competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de aanvraag voor erkenning als beschermde opleidingstitel volgens artikel 34 van de Wet BIG of 
de onderhandelingen met de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd over de opleidingen die toegang 
geven tot dit register.  
 
Het Landelijk Domeinprofiel voor de bacheloropleidingen heeft twee functies: 

 Voor andere beroepsgroepen, beleidsmakers en hulpvragers beschrijft het wat je van 
vaktherapeutische bacheloropleidingen kunt verwachten. 

 Voor de verschillende opleidingen vormt het de basis waarop ze verder kunnen werken aan het 
eigen opleidingsplan, ingekleurd naar de sector en naar de eigen specifieke instellingseisen. De 
opleidingen moeten kunnen aangeven hoe de eigen opleiding zich verhoudt tot het domeinprofiel. 

 
Via het Landelijk Domeinprofiel en de aanstaande clusteraccreditatie kunnen we als FVB in de toekomst  
eenduidig en onafhankelijk aantonen dat de deelnemende opleidingen opleiden tot de gevraagde  
competenties. Het is hiermee een nieuwe bouwsteen in ons bouwwerk. 
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BTW-vrijstelling voor 
vaktherapeuten 
 
In maart 2016 werd het besluit gepubliceerd dat regelt dat ook zorgverleners die 
de Wet BIG niet noemt, vrijgesteld zijn van BTW. Het is voor vaktherapeuten 
afhankelijk van de opleiding of direct gebruik gemaakt kan worden van deze BTW-
vrijstelling. De Belastingdienst volgt namelijk de zorgverzekeraars bij het bepalen 
of iemand voldoet aan de eis voor psychosociale basiskennis (psbk).  

Als FVB hebben we in 2016 met de Belastingdienst en de zorgverzekeraars centrale 
afspraken hierover gemaakt. Er is inmiddels een definitieve uitspraak dat alle 
erkende masteropleidingen leiden tot vrijstelling psbk en dat ook alle 
rechtsvoorgangers die genoemd worden in de CONO-verklaring, vrijstelling geven 
tot psbk. Dit betekent dat leden die niet voldoen aan de psbk-eis zich aanvullend 
moeten scholen om voor de BTW-vrijstelling in aanmerking te komen. 
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Nieuwe Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische 
beroepen 
 
De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) heeft een nieuwe indeling voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen ontwikkeld. Product 
en module zijn hierbij in vorm op elkaar afgestemd. Er is zorg gedragen voor het kunnen beschrijven van de eigenheid en de kern van het specifiek 
vaktherapeutische van de interventies. Ook is gekeken naar de ontwikkeling bij andere kenniscentra in Nederland om zo eventuele aansluiting hierbij 
mogelijk te maken voor auteurs. 
 
De nieuwe indeling kent per interventievorm twee verschillende niveaus waarop beschreven kan worden: Product Basis en Product Plus, Module Basis en 
Module Plus. Het onderscheid is erin gelegen dat de Plus-interventiebeschrijvingen opklimmen in mate van aangetoond effect en een stevige theoretische 
onderbouwing vragen. 
 
Deze handleiding en de bijbehorende werkbladen vervangen het oude format (in de wandelgangen ook wel ’Trimbos-productvorm’ genoemd), dat steeds 
minder voldeed aan de eisen van deze tijd. Op het FVB-congres in Zwolle eind 2016 is de nieuwe 'Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische 
beroepen' feestelijk gepresenteerd.  
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Afwijzing aanvraag wet BIG 
 
Geen hoogtepunt, maar wel een belangrijk moment in 2016: de afwijzing van de aanvraag voor opname in de wet BIG.  
 
In 2015 hebben we als FVB een aanvraag ingediend voor opname van het beroep GZ-vaktherapeut in artikel 34 van de wet BIG (beschermde opleidingstitel). 
In 2016 ontvingen we bericht van het ministerie van VWS dat deze aanvraag is afgewezen. De belangrijkste reden voor de afwijzing is dat er onvoldoende 
eenduidigheid is in opleidingsroutes die opleiden tot GZ-vaktherapeut.  
 
Het ministerie: "Omdat er geen sprake is van een specifieke opleiding GZ-vaktherapeut, is het dus ook niet mogelijk voor dat beroep een opleiding aan te 
wijzen of te regelen." Verder is het ministerie van mening dat er geen noodzaak is om het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt. In het kader 
van verzekerbare zorg werkt de vaktherapeut onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Voor de vrijgevestigde 
vaktherapeuten heeft de FVB het Register Vaktherapie. Hiermee wordt de deskundigheid en professionaliteit van de beroepsgroep in voldoende mate 
bewaakt en bevorderd. Bovendien twijfelt het ministerie aan het feit dat de beroepsuitoefening gericht is op de individuele gezondheidszorg, dus 
rechtstreeks gericht op een persoon en met als doel de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken. 
  
Hiermee lijkt een voorlopig einde gekomen aan een jarenlange lobby en veel correspondentie met het ministerie. Het antwoord is niet bevredigend, maar 
geeft wel richting aan de koers die we als FVB dienen te varen.  
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Fonds Individuele Rechtsbijstand 
 
De verenigingen vullen het fonds voor individuele rechtsbijstand voor 

leden. Ieder lid heeft recht op 8 gratis adviesuren uit dit fonds. Na 8 

uur berekent de FVB de uren door. Een extern jurist adviseert de 

leden.  

In 2016 hebben in totaal 10 leden juridisch advies gevraagd over hun 

werksituatie. In 2015 waren dit er 25. Van deze adviezen zijn er 8 

afgerond in 2016, 2 lopen nog.  

Bijna alle adviezen hebben betrekking op boventalligheid na een 

reorganisatie en de hieruit voortvloeiende 

vaststellingsovereenkomsten. Eén advies had betrekking op een 

geschil met de werkgever over het aantal te werken uren en één 

betrof advies over boventalligheid bij ziekte.  



Samenstelling  
 Caro de Bruijn (voorzitter) tot en met Q1, 

Beate Harmeling (tevens voorzitter beoordelingscommissie) 
vanaf Q2 

 Frekemei Terpstra (penningmeester) tot en met Q2, 
Carola van ’t Hof vanaf Q3 

 Yara Arnoldussen (voorzitter accreditatiecommissie) 

 Rosemarie Bosman (lid) vanaf Q4 

 Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris) 
 

De Registratiecommissie wordt ondersteund door de 
Beoordelingscommissie 

 Beate Harmelink (voorzitter) 

 Yvonne de Hoog 

 Lilly Musters 

 Lineke de Vries 

 Rosanne van Alphen (vanaf Q3) 
 
Accreditatiecommissie 

 Yara Arnoldussen (voorzitter) 

 Els Peerenboom  

 Lot Bakker (vanaf Q2) 

 Lineke de Vries (vanaf Q4) 

Register Vaktherapie 
 
Per 1 januari 2016 waren er 1267 geregistreerden. In 2016 waren er 182 nieuwe inschrijvingen.  
 
2016 stond in het teken van de toetreding van de NVVS tot de FVB en de overgang van de speltherapeuten van het Register Speltherapie naar het Register 
Vaktherapie. Per 1 jan 2017 is het Register Speltherapie opgeheven en zijn 255 speltherapeuten overgestapt naar het Register Vaktherapie. 
 
In 2016 zijn er 

 767 aanvragen voor accreditatie van scholing en profilering behandeld door de 
Accreditatiecommissie 

 81 aanvragen voor uitstel en accreditatie van supervisoren behandeld door de 
Beoordelingscommissie 

 28 bezwaren behandeld tegen besluiten van de Accreditatiecommissie en/of 
Beoordelingscommissie 



Visitatie  

Zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan beroepsgroepen waarvan zij zorg vergoeden 

vanuit de aanvullende verzekering, dus ook aan vaktherapeuten. Een van de 

voorwaarden is dat de beroepsvereniging een programma van praktijkvisitatie heeft 

waarin gecontroleerd wordt of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen voor 

praktijkvoering. Naast wettelijke eisen moet je als vrijgevestigde vaktherapeut ook 

voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals de consumenten- en 

patiëntenorganisaties deze hebben vastgesteld. Deze eisen heeft de FVB vastgelegd in 

de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut.  

Met het visitatieprogramma biedt de FVB leden de gelegenheid om te voldoen aan de 

eisen van zorgverzekeraars. De FVB organiseert deze visitatie met een onafhankelijke 

partij. Leden zijn niet verplicht om aan het visitatieprogramma deel te nemen.  

In 2013 zijn we gestart met externe visitaties door AVAR. Er hebben in 2016 13 visitaties 

plaats gevonden. In 2015 waren dit er 25. De visitatiecommissie constateerde dat veel 

leden terughoudend zijn ten opzichte van de visitaties. Daarnaast krijgt de commissie 

van leden die wel gevisiteerd zijn, geregeld negatieve reacties over de 

visitatieprocedure. Het jaar 2016 is daarom gebruikt om de visitatieprocedure te 

evalueren. Uitkomst hiervan is dat we als FVB overstappen naar een ander 

visitatiebureau per 2017. 



 
Afdracht FBZ 
 
De FVB betaalt namens de aangesloten beroepsverenigingen een bijdrage aan werknemersorganisatie FBZ voor elk lid dat valt onder een van de genoemde 
cao’s. De FBZ voert de cao-onderhandelingen namens de FVB en onderhandelt ook over het sociaal plan bij reorganisaties.  
 
In totaal gaat het om 1.156 leden en een bedrag van € 20.374,50. Dit komt op € 1,47 per lid per maand. 
 
De verdeling van de leden over de verschillende cao’s ziet er als volgt uit: 
 

 

 

8% 

8% 

56% 

21% 

4% 
3% 

0% 

Verdeling leden over cao's 

Cao Ziekenhuizen 

Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 

Cao Gehandicaptenzorg 

Cao Jeugdzorg 

Cao UMC 

Cao Nederlandse Universiteiten 



Samenstelling Commissie Richtlijnen 
 Annemiek Vink (onafhankelijk voorzitter) 
 
Namens de opleidingen: 

 Sonja Aalbers (MT/Stenden) 

 Liesbeth Doomen (DT/HAN) 

 Simone Kleinlooh (DAT/Codarts) 
 Barbara van de Loo (BT/HSLeiden) 
 
Namens de verenigingen: 

 Isabelle Dierckx (BT) 

 Mirjam de Graaf (PMT)  

 Marjolein Hogeboom-Boer (DAT) 

 Huub Notermans (FVB bestuurslid Kennisinnovatie) 

 Myra Vojtechovsky (DT) 

 Martina de Witte (MT) 
 

 

Commissie Richtlijnen  
 
De Commissie Richtlijnen heeft als taak vaktherapeutische evidentie te verzamelen, te beoordelen en te beschrijven conform EBRO-standaarden. De groep 
bestaat uit in onderzoek geschoolde vaktherapeuten uit het werkveld en van de opleidingen. Het doel is evidentie beschikbaar te stellen aan het werkveld. 
Deze evidentie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het onderbouwen van producten en modulen en bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en 
generieke modules.  

De evidentie wordt gepubliceerd op de FVB-site zodat deze voor iedereen toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld de richtlijntekst Persoonlijkheidsstoornissen. 
Daarnaast wordt de evidentie opgenomen in de matrix-vaktherapie. Deze matrix maakt inzichtelijk waar leemtes in het vaktherapeutisch onderzoek zijn en 
waar (vervolg)onderzoek geïnitieerd moet worden. De commissie werkt in principe pro-actief, maar zal daar waar de maatschappelijke ontwikkelingen dat 
vragen, reactief evidentie verzamelen. 

De commissie wordt ondersteund door de lectoren Susan van Hooren, lectoraat KenVak (Hogeschool Zuyd), Jooske van Busschbach, lectoraat Bewegen, 
Gezondheid en Welzijn (Hogeschool Windesheim) en Marinus Spreen, lectoraat Social Works and Arts Therapies (Stenden Hogeschool). De commissies 
Onderzoek van de lidverenigingen ondersteunen de Commissie Richtlijnen. 
 
De Commissie Richtlijnen heeft in 2016 twee keer vergaderd. De Commissie heeft in 2016 
voornamelijk informatie over evidentie aangeleverd ten behoeve van de matrix 
vaktherapie voor het onderzoek van het Zorginstituut Nederland naar de stand van zaken 
van de praktijk en de wetenschap van de vaktherapieën. Daarnaast hebben de 
commissieleden de vertegenwoordigers van de FVB in de diverse projecten van het 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ ondersteund. 



  



Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT) 
 

 In 2016 heeft de Commissie VVT afscheid genomen van Wijntje van der Ende. Patricia Tel-Vos is als vervangend commissielid aangenomen.  
 

 Er is een vervolgstudiemiddag gehouden voor VVT-ers met als thema ‘Vergoedingen’. Sytze Kalisvaart heeft aan het einde van deze studiemiddag uiteen 
gezet wat de stand van zaken is rond de mogelijkheden van het doen van onderzoek onder VVT-ers.  

 

 Als uitvloeisel van de studiedag is op de website een overzicht geplaatst van de diverse vergoedingsmogelijkheden voor vaktherapie, zowel vanuit jeugd 
als vanuit volwassenen gezien. Alle documenten op de website zijn herzien en up-to-date gemaakt en aangevuld, bijvoorbeeld met modelcontracten 
voor vaktherapie vanuit de wet DBA. 

 

 De voorbereidingen voor een nieuwe studiedag voor startende VVT-ers zijn ingezet. Hierin is afstemming gezocht met de NVPMKT en de initiatieven die 
Terenja Dors heeft opgezet om VVT-ers die te maken hebben met de Jeugdwet, van informatie te voorzien. 

 

 Met de Commissie Visitatie is overleg geweest rond het evalueren van het visitatietraject. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoogtepunten 
 Zowel de beroepsverenigingen als de opleidingen 

voor de vaktherapeutische beroepen hebben in 
2016 de nieuwe werkbladen met de ‘Handleiding 
interventiebeschrijving voor de vaktherapeutische 
beroepen’ gevalideerd. 

 Feestelijke presentatie van de handleiding aan de 
leden van de beroepsverenigingen tijdens het 
jubileumcongres van de FVB. 

 Start met het ontwikkelen van de website 
www.databankvaktherapie.nl. 

Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO)  
 
De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) ontwikkelt visie en beleid betreffende vaktherapeutische interventiebeschrijvingen. Dit doet de 
commissie in het kader van kennisontwikkeling en positionering van de vaktherapeutische beroepen. CPMO biedt ondersteuning en adviseert bij het 
ontwikkelen en beschrijven van vaktherapeutische interventies (producten en modulen).  
 
Na een intensief ontwikkeltraject hebben de beroepsverenigingen en de 
opleidingen voor de verschillende vaktherapeutische beroepen de nieuwe 
werkbladen met bijbehorende ‘Handleiding interventiebeschrijving voor 
vaktherapeutische beroepen’ in 2016 gevalideerd. Wat de handleiding 
bijzonder maakt, is dat er kwaliteitscriteria zijn geformuleerd om 
interventies op verschillende niveaus te beschrijven. Het is dus mogelijk om 
zowel innovatieve werkwijzen te beschrijven waarvoor nog weinig evidentie 
beschikbaar is, als interventies met een hoge mate van wetenschappelijke 
onderbouwing. Op 5 november 2016 is op het jubileumcongres van de FVB 
de nieuwe handleiding gepresenteerd aan de leden van de verenigingen en 
is het eerste exemplaar overhandigd aan Pauline Zwart, voorzitter van de 
FVB. 
 
In 2016 heeft CPMO diverse trainingen en workshops verzorgd. Zo wordt de 
NVDT ondersteund bij de start van meerdere schrijfgroepen. Tevens werd 
een schrijftraject begeleid van 5 werkveldgroepen van de NVPMT.  
 
Eind 2016 zijn er 24 interventies in het nieuwe format in proces (5 beeldend, 
9 drama, 2 muziek, 7 PMT, 1 PMKT), waarvan 9 in de vorm van modulen. 
Ook zijn in 2016 vijf interventies geaccordeerd en gepubliceerd 
(2 drama, 3 PMT).  
 
In 2016 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een website waarop vaktherapeutische interventies voor vakgenoten en belangstellenden makkelijk 
toegankelijk zijn: www.databankvaktherapie.nl Deze site zal zowel rechtstreeks als via de site van de FVB te bereiken zijn. 
 



CPMO-leden per december 2016 zijn  

 Elly Pijnacker (namens de NVPMT),  

 Gemmy Willemars (namens de NVBT),  

 Job Cornellissen (namens de NVDAT),  

 Tom Abrahams (namens de NVvMT) en  

 Rix van der Beek (voorzitter, namens de NVvMT).  
 
Er zijn vacatures voor lid namens de NVDT en de NVPMKT. In 2016 beëindigt Kees 
van den Bos (NVPMT) zijn werkzaamheden na jarenlang actief te zijn geweest in de 
commissie. Kees heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan bovengenoemde 
handleiding en blijft verbonden aan CPMO als trainer en lid van de feedbackcirkel. 
Nieuwe commissieleden zijn Gemmy Willemars en Tom Abrahams. Zij zijn in 2016 
gestart en worden ingewerkt.  
 
De feedbackcirkel (eind 2016 bestaande uit 7 actieve vaktherapeuten) functioneert 
als krachtige ondersteuning bij de feedbackrondes op interventies. In 2016 hebben 
de leden twee maal een ondersteunende training gevolgd. De CPMO zoekt in 2016 
actief naar commissieleden en leden voor de feedbackcirkel. Dit enerzijds omdat 
het beschrijven van behandeling in de vorm van producten en modulen door 
vaktherapeuten steeds meer als belangrijke stap in de cyclus van 
kennisontwikkeling wordt gezien, en anderzijds omdat het bemensen (en dus 
kennisoverdracht) van de CPMO/feedbackcirkel bijdraagt aan de kennisborging op 
het gebied van interventiebeschrijvingen vaktherapie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generieke Module Vaktherapieën (GMVT) 
 

In  januari 2016 is de Generieke Module Vaktherapieën formeel van start gegaan. Op grond van de grote relevantie van het project in het kader van het ZiN-
rapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’ zijn er voorafgaand aan de definitieve samenstelling van de Werkgroep GMVT diverse 
bijeenkomsten geweest van de kerngroep (voorzitter, projectleider, secretaris, opdrachtgever) van het project en belangrijke interne en externe 
stakeholders. In deze bijeenkomsten heeft de focus, de urgentie en de relevantie van het project centraal gestaan. Dit heeft geleid tot beperkte 
aanpassingen wat de organisatiestructuur, de aanpakstrategie en de verdeling van de financiële middelen betreft. De beoogde leden van de werkgroep 
(interne en externe leden) zijn persoonlijk benaderd en de stukken zijn met hen doorgesproken.  
 
De volgende externe organisaties zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep GMVT: LPGGz, ZV, NIP, V&VP. Daarnaast zitten vaktherapeutische organisaties in 
de Werkgroep GMVT, te weten de beide kenniskringen en twee leden van een beroepsvereniging. Problematisch zijn de vacatures voor vertegenwoordigers 
uit de beroepsgroepen LVVP en NVP. Ondanks herhaaldelijke en gevarieerde pogingen zijn we er niet in geslaagd een vertegenwoordiger uit deze 
beroepsgroepen te verkrijgen. 
  
In 2016 hebben er vijf bijeenkomsten van de Werkgroep GMVT plaats gevonden (januari, maart, juni, september, november). Op de eerste 
werkgroepvergadering is het plan van aanpak en het beoogde tijdpad besproken en na kleine aanpassingen vastgesteld. Op de overige vergaderingen is het 
ontwikkelingsproces positief kritisch gevolgd. In deze bijeenkomsten is het model van de Transdiagnostische Factoren op verschillende manieren besproken. 
De werkgroep heeft ermee ingestemd dat de GMVT zal worden benaderd vanuit dit model, zonder de benadering vanuit de DSM geheel los te laten. 
 
De tijdsplanning was erop gericht eind 2016 het project volledig af te ronden, zoals vastgelegd in de projecttoekenning. Dit is uiteindelijk niet gelukt mede 
als gevolg van enkele moeilijk te beïnvloeden factoren, te weten de bezetting van de werkgroep bij de aanvang van het project en een vertraging bij het 
uitzetten van het tevredenheidsonderzoek onder leden van de LPGGz.  
 
 
 



Resultaten 2016 
 

 Beleggen vijf vergaderingen van de Werkgroep GMVT 

 Beleggen vier vergaderingen van de Stuurgroep GMVT 

 Commitment van de Werkgroep GMVT op de voorgestelde benaderingswijze vanuit  
 het model van de Transdiagnostische Factoren 

 Beleggen van verschillende bijeenkomsten met vertegenwoordigers van het werkveld  
 vaktherapie om het concept van de Transdiagnostische Factoren te bespreken 

 Beleggen van 5 interviewrondes met vaktherapeuten met een wetenschappelijke  
 achtergrond om de vaktherapeutische Transdiagnostische Factoren te bespreken en  
 op zoek te gaan naar de wetenschappelijke borging van deze factoren 

 Beleggen van een vergadering met vertegenwoordigers van de LPGGz en het Netwerk  
 Kwaliteitsontwikkeling GGz om het concept van de Transdiagnostische Factoren te  
 bespreken in het kader van de mogelijke afwijkendheid van andere generieke  
 modulen 

 Lezing in het kader van de presentatie Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen  
 vaktherapeutische beroepen, januari 2016 

 Participatie Congres ‘Goede zorg tegen betaalbare kosten’, april 2016 Netwerk  
 Kwaliteitsontwikkeling GGz 

 Participatie aan het congres van de FVB (10 jarig bestaan) als key-note speakers 
 Publiceren van drie bijdragen in het Tijdschrift voor vaktherapie 

 Voorbereiden en starten van de consultatiefase (december 2016)   

 



 
 
FVB Kennisnetwerk 
Affectregulerende Vaktherapie 
In het belang van vaktherapeutische evidentie is het nodig dat 
vaktherapeutische interventies goed beschreven, goed 
onderbouwd en op effectiviteit onderzocht worden. Vanuit deze 
gedachte heeft het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende 
Vaktherapie (ArVT) zich in 2016 beziggehouden met het volgende: 
 
Het beschrijven van de interventie 
Onder begeleiding van het CPMO zijn in 2015/2016 twee 
interventies beschreven: ‘Affectregulerende Vaktherapie Beeldend 
ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij 
kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid’ en 
‘Affectregulerende Vaktherapie Muziek ter vermindering van 
gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar 
met problematische gehechtheid’. In 2017 wordt de 
transdiagnostische beschrijving van de interventie voor een brede 
doelgroep verwacht.  
 
Het geven van trainingen  
Om onderzoek te kunnen doen naar de interventie is het 
noodzakelijk om vaktherapeuten te trainen in deze manier van 
werken. Daartoe is het kennisnetwerk gestart met het geven van 
driedaagse trainingen ArVT aan vaktherapeuten. In 2016 zijn er 3 
trainingen geweest waaraan 33 vaktherapeuten hebben 
deelgenomen. Een aantal (20) van hen neemt deel aan één van de 
ArVT-intervisiegroepen. 

FVB Kennisnetwerken 



 
 
 
Het geven van presentaties 
ArVT wekt niet alleen de interesse van vaktherapeuten, maar ook van andere doelgroepen: er is vraag naar informatie over de interventie en de 
onderbouwing ervan. In 2016 zijn er 9 presentaties over ArVT gehouden voor vaktherapeuten (ook internationaal), leerkrachten, groepsleiders, studenten 
en docenten van de vaktherapeutische opleidingen. 

 
Het aanzetten tot en faciliteren van onderzoek 
Het kennisnetwerk informeert studenten over de interventie en de mogelijkheden voor onderzoek. In 2016 hebben 7 studenten van verschillende 
vaktherapeutische opleidingen deelonderzoeken gedaan en hun onderzoeksresultaten gepresenteerd op de HAN in Nijmegen. De conclusies en 
aanbevelingen van deze studenten zijn meegenomen in de onderzoeksvragen voor studenten van studiejaar 2016/2017 die onderzoek gaan doen. 
Daarnaast is het kennisnetwerk vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Effectmeting die uitgebreide dataverzameling voorbereid onder vrijgevestigde 
vaktherapeuten. 

 
Het managen van het kennisnetwerk 
Een kerngroep van 7 leden vormt het kloppend hart van het kennisnetwerk. Zij dragen gezamenlijk zorg voor bovenstaande activiteiten. Voor 
geïnteresseerden is er een website met veel informatie. Opgeleide ArVT-ers hebben toegang tot een account met vakliteratuur.  
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FVB Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) 
 
Het FVB Kennisnetwerk ASS is een multidisciplinair kennisnetwerk. Het kennisnetwerk verenigt vaktherapeuten die werken met deze doelgroep om zo te 
werken aan kennisuitwisseling, onderzoek, netwerken en promoten van ons vak.  
 
Er is een kernteam, bestaande uit 5 vaktherapeuten van diverse media. Dit kernteam is ontstaan vanuit de Community of Practice, een online platform waar 
vaktherapeuten kennis konden delen op het gebied van het werken met cliënten met ASS-problematiek. De Community of Practice is gestopt en heeft in 
2015 een doorstart gemaakt binnen de FVB als kennisnetwerk. Het kernteam van het FVB Kennisnetwerk ASS bestaat uit 
 

 Sabien Vermeulen, dramatherapeut Eduvier 

 Anita van den Brand, beeldend therapeut in eigen praktijk 

 Hanneke van Helvoort, beeldend therapeut in eigen praktijk 

 Arjan Herstel, muziek- en dramatherapeut Eduvier 

 Sanne Marsé, beeldend therapeut in eigen praktijk 
 
 
Het kennisnetwerk heeft in 2016 een studiedag georganiseerd met als thema ‘Autisme, wat werkt?’. Doel van deze studiedag vanuit het kennisnetwerk was 
het delen van kennis, achterhalen wat er al is en waar in de toekomst nog behoefte aan is. Op 23 januari 2016 kwamen meer dan 100 vaktherapeuten uit 
het hele land bij elkaar op VSO de Rede (Eduvier Onderwijsgroep) in Lelystad. Het was een dag waarop kennis werd gedeeld en onderzoek werd 
gepresenteerd. Na de studiedag heeft het kernteam de gedeelde kennis gedigitaliseerd en geanalyseerd.  
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FVB Kennisnetwerk Forensische Vaktherapie  

Het FVB Kennisnetwerk Forensische vaktherapie verenigt zoveel mogelijk vaktherapeuten uit het 
forensisch en justitieel werkveld. Het netwerk ondersteunt en geeft richting aan voortdurende 
kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening door middel van expertise-uitwisseling.  
  
Het FVB Kennisnetwerk Forensische Vaktherapie heeft zichzelf ook in 2016 het doel gesteld om 
netwerkleden bij elkaar te brengen om kennis met elkaar te delen en met elkaar  in contact te komen. Er 
is een studiedag georganiseerd waarbij vaktherapeuten die werkzaam zijn in de forensische zorg in grote 
getale bij elkaar kwamen. Het thema van de studiedag was ‘Van Boosheid naar vergeving?’. Dit keer was 
FPC van Mesdagkliniek in Groningen de gastinstelling. De vaktherapeuten van deze kliniek hebben er 
onder leiding van PMT’er Frank Everink een inspirerende dag van gemaakt.  
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FVB Kennisnetwerk Oncologie 

Het FVB Kennisnetwerk Oncologie zet zich ervoor in om vaktherapie breder in te zetten in de oncologische zorg. Dit doet het netwerk door evidence te 
verzamelen, verwijzers meer informatie te verstrekken over de mogelijkheden en resultaten van vaktherapie binnen de oncologie en door de achterban van 
vaktherapeuten werkzaam in de oncologie te organiseren. 
 
In 2016 heeft het netwerk zich met het volgende beziggehouden:   
 
Denktankmiddag in het Antoni van Leeuwenhoek 
Met presentaties over vaktherapie en uitwisseling over inbedding van vaktherapie in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’. Aanwezig waren afgevaardigden 
van het IKNL, Kanker in Beeld, Inloophuis en Lectoraat Zuyd. 

 
Film over vaktherapie binnen de oncologische zorg 
Medewerking aan het maken van de film verleend. Verspreiding van de film onder patiëntenverenigingen en inloophuizen en opgebouwd netwerk.  

 
Onderzoeken mogelijkheden ontwikkelen richtlijn 
Bekendheid genereren bij onder andere IKNL en samenwerking hierin over hoe richtlijn te ontwikkelen. Keuze mono-disciplinaire richtlijn ‘Vaktherapie en 
oncologie’. 

 
Communicatiestrategie bepalen richting werkveld. Vanuit de enquête is een overzicht gemaakt met wie waar werkt en wie wil hoe betrokken worden.  
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Richtlijnen in revisie 
Wanneer er een richtlijn gereviseerd wordt, is kenbaar gemaakt wat de rol van vaktherapie 
hierin kan zijn. 
 
Social media aangemaakt en ingezet als communicatiemiddel. 
 
Samenwerking met Kunstzinnig therapeuten 
Met de komst van Yvonne Peschier in het kennisnetwerk delen we op kennis-  en 
ervaringsniveau.  
 
Subsidie-aanvraag Palliantie 
Meegewerkt aan deze aanvraag.  

FVB Kennisnetwerken 



  



Tijdschrift voor vaktherapie 
 
Voor de redactie is het een uitdaging een goed en uitgebalanceerd tijdschrift bij de lezers te brengen. Het 
kritisch bekijken van artikelen en het terugkoppelen van feedback aan de auteurs zijn een belangrijk 
onderdeel van de werkzaamheden.  
 
Aandachtspunten van de redactie in 2016 zijn geweest het uitbreiden en met name verbreden van de 
Redactieraad, het houden van een lezersonderzoek en de restyling van het Tijdschrift voor vaktherapie.  
 

 In 2016 zijn er in totaal 220 pagina’s verschenen, gemiddeld had elk nummer 55 pagina’s.  

 Er zijn in totaal 22 artikelen verschenen waarvan 13 (onderzoeks)artikelen, 7 Uit de Praktijk-artikelen 
en 2 Gesignaleerd-artikelen.  

 Daarnaast waren er 8 columns en 1 blog, 3 ingezonden stukken, 3 bijdragen over de Generieke 
Module Vaktherapieën en 4 Trending Topic-artikelen.  

 Bovendien zijn in het Tijdschrift voor vaktherapie in 2016 13 boeken besproken en 11 publicaties.  
 
Het themanummer van 2016 had als onderwerp ‘Vaktherapie in eigen leefomgeving: inclusie en 
participatie’.  



FVB-congres  
 
Zaterdag 5 november 2016 vond het 2-jaarlijkse FVB-congres plaats met dit keer als thema Feestelijk VerBonden: de FVB vierde haar 10-jarig jubileum. Er 
waren 280 vaktherapeuten aanwezig, naast sprekers, workshopleiders, standhouders en organisatie.  
 
's Ochtends bood Rix van der Beek namens de Commissie Product- en Module Ontwikkeling de ‘Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische 
beroepen’ aan aan Pauline Zwart, bestuursvoorzitter. Op verzoek van de FVB werken de lectoren Jooske van Busschbach en Susan van Hooren aan de 
Strategische Onderzoeksagenda. Hierover hebben zij meer verteld, gevolgd door Luuk Sietsma en Kees van den Bos die als projectleider en inhoudelijk 
secretaris een kijkje in de keuken gaven bij de ontwikkeling van de Generieke Module Vaktherapie. Hierna heeft de zaal onder begeleiding de spieren los 
geschud en los gedanst.  
 
Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis Achmea wist de aandacht van de zaal goed vast te houden met zijn verhaal over wat alle ontwikkelingen voor de 
vaktherapieën zullen betekenen. Hierna was het tijd voor wat ludiekers: de ene helft van de zaal streed tegen de andere helft en probeerde verschillende 
opblaasvoorwerpen uit zijn helft van de zaal te krijgen.  
 
's Middags waren er 12 workshops rond een bepaald probleemgebied, thema of stoornis. Bij elke worskhop verzorgden twee verschillende disciplines een 
ervaringsgerichte activiteit. Van tevoren wist je als deelnemer niet welke disciplines dit zouden zijn. Onder begeleiding van onderzoekers werd gekeken hoe 
de vakdisciplines verbonden zijn. De dag sloot inhoudelijk af met een plenaire terugkoppeling vanuit alle workshops. Jeroen Ward verzorgde een mooie 
afsluiting met 'instant poetry'.  
 
 
 
 
 



Website 
 
Al eerder is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website voor de FVB. Het gaat 

hierbij om een publieke website waar cliënten, zorgverzekeraars en verwijzers informatie 

kunnen vinden en kunnen zoeken naar een vrijgevestigde vaktherapeut. Daarnaast is er een 

website specifiek voor vaktherapeuten. Leden kunnen hier hun eigen gegevens bijhouden, 

zoeken naar collega-leden en diverse informatie downloaden. Er is een eenvoudige webshop 

waar mensen artikelen kunnen bestellen, zoals folders.  In april 2015 is deze laatste website 

online gegaan terwijl op de achtergrond nog een aantal technische zaken gebouwd en 

geregeld werden en ondertussen de website steeds meer inhoud kreeg. Het is een complex 

traject waarbij verschillende technische systemen met elkaar moeten communiceren. 

Uitgangspunt hierbij is dat de site stabiel en gebruiksvriendelijk is voor de bezoekers, maar 

ook dat deze de werkzaamheden op het FVB-bureau verlicht. Denk hierbij aan het 

inschrijven voor evenementen via de website of het geautomatiseerd verzenden van 

nieuwsbrieven aan leden.  In 2016 bleek dat dit niet waargemaakt kon worden en is 

besloten over te stappen naar een andere partij. Eind 2016 is de ‘nieuwe’ website online 

gegaan. Ook is een start gemaakt met het verder ontwikkelen van de publieke website en 

websites voor de verenigingen.  

 

 



Meerjaren beleidsplan 2016-
2020 
 

In het meerjarenbeleidsplan staat welke doelen we onszelf 

voor de komende jaren stellen en hoe we denken deze doelen 

te bereiken. Dit keer hebben we gekozen voor een meerjaren 

beleidsplan op één A3. Op deze manier zie je in één oogopslag 

waar we de komende jaren heen willen. De concrete 

uitwerking gebeurt bij het maken van de jaarplannen, dus op 

het moment dat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zo 

voorkomen we achterhaalde plannen. 



 GOALS STRATEGIEËN Tijdsfasering ACTIEPLAN 

 

Meerwaarde vaktherapie in de 0e t/m 4e 

lijn is duidelijk en voldoet aan de daar 

gebruikte normen en wensen  

(positie/ toegankelijk) 

 

 

80% van (potentiële) cliënten en 

verwijzers kan de meerwaarde van 

vaktherapie herkennen  

(positie/ toegankelijk) 

 

 

Doordat verenigingsleden de 

meerwaarde van het netwerk ervaren, 

vertegenwoordigt de FVB 20% meer 

vaktherapeuten  

(groot) 

 

 

50% van de verenigingsleden participeert 

actief in het netwerk  

(bruisend) 

 

 

Sterke verenigingen met eigen 

beroepsidentiteit werken vanuit kracht 

samen in de FVB èn in andere netwerken  

(netwerk) 

Kennisinnovatie is het kloppend hart  binnen 

de verenigingen en gebeurt samen met 

opleidingen en kenniscentra.  

 

 1 februri 2017 
 

 2016 
 

 2016/2017 
 

 2020 
 

 2016/2017 

 Generieke module vaktherapieën  

 Participatie in Zorgstandaarden  

 Betrekken leden bij kennisinnovatie  

 Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) tot kenniscentrum ontwikkelen  

 Strategische Onderzoeksagenda  

Actieve werving en binding van leden  

Toetreding passende verenigingen 

 

 

 2016 - 2020 
 

 1 jan 2017 
 

 2016/2017 

 Ledenwerving en ledenbinding met gerichte focus op geselecteerde doelgroepen  

 Toetreding NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten)  

 Verkenning toetreding NVKT (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën)  

Versterken identiteit en kwaliteit  

 2016-2020 
 

  (2018/2019 
 

 2016/2017 

 Beschermde opleidingstitel (Wet BIG)  

 Evaluatie Register Vaktherapie  (2018/2019)  

 Harmonisatie benamingen beroepen en opleidingen  

FVB organiseren als netwerk op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau 

 

 

 2017- 2018 
 

 2017 -2020 
 

 2016 
 
 

 2016/2017 
 

 2016 - 2020 

 Faciliteren dat leden actief zijn en elkaar helpen  

 Nieuwe samenwerkingsvormen bouwen  

 Inrichten website als samenwerkingsplatform  

 Informatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau verspreiden  

 Positioneren van vaktherapie op landelijk, lokaal en regionaal niveau  

Actieve communicatiestrategie naar cliënten 

en verwijzers 

 

 

 2017- 2020 
 
 

 2016 -2020 
 

 2017 - 2020 
 

 2017 
 

 2016 

 Vraaggericht profileren op klacht, doelgroep en waarde, minder op aanbod vanuit discipline of vaktherapie  

 Naamsbekendheid vaktherapieën vergroten  

 Verbinding met ‘ambassadeurs’ die de waarde van vaktherapie voor het voetlicht brengen  

 Dag van de Vaktherapie  

 Meerjarenbeleidsplan Communicatie opstellen  

Stimuleren van netwerk- en 

verkoopvaardigheden van vaktherapeuten 

 

 2017 
 

 2017 – 2020 
 

 2017 - 2020 

 (Laten) organiseren van workshops en (virtuele) trainingen  

 Samenwerken met opleidingen (in curriculum van opleidingen)  
 

 Ontwikkelen tools (folders, presentaties, beeldmateriaal) die vaktherapeuten kunnen gebruiken bij het “verkopen” van 

zichzelf en hun discipline  

Rollen FVB: 

Vertegenwoordiger 
 

 
Aanjager 
 

Kennisondersteuner/ 
Consultant 
 

 
Uitvoerend 
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FVB in uren en euro’s 
 
De FVB-medewerkers samen vormen in 2016 in totaal 2,75 fte. Dit zijn de medewerkers op het FVB-bureau, exclusief de projectsecretaris. 
 
Het totaal van de begroting voor 2016 bedraagt € 327.855,-. Dit is € 147,- per gewogen lid. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de 
verschillende activiteiten: 
 
 

 

Belangenbehartiging,  
pr en communicatie 

23% 

Kennisinnovatie 
37% 

Bestuur en 
commissies 

10% 

Ondersteuning verenigingen 
(studiedag, mailing) 

6% 

Ledenservice 
9% 

Ledenadministratie en 
financiele administratie 

15% 

Verdeling bedrag per lid over de activiteiten (in %) 



 



  

 

 

Dit jaarverslag is opgesteld  door de FVB.  
 
Fotografie: Ineke Oostveen 
 
FVB 
Fivelingo 253 
3524 BN  UTRECHT 
T: (030) 28 00 432 
E: info@vaktherapie.nl 
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