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Nooit af? 
 
Kennen jullie Martijn Aslander? Hij is een spreker over innovatie en nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Zijn nieuwste boek heet ‘Permanent Béta’. Dit 
is techneutentaal voor ‘Nooit af’. Martijn heeft met die titel een diepere bedoeling. Hij wil ons laten zien dat we in een nieuwe tijd leven. Een tijd waarin 
ontwikkelingen zó snel gaan, dat het geen zin heeft om nieuwe producten of diensten ‘perfect’ te maken. Een wasmachine die 20 jaar mee gaat, is eigenlijk 
niet zinvol meer. Want de technologie verandert snel.  En daardoor is de zuinige wasmachine die we vandaag kopen over 2 jaar al niet zuinig meer. Voor 
Martijn is ‘Nooit af’ een levensfilosofie. Doe, experimenteer, ontwikkel en gebruik. En ontwikkel meteen weer door. Dat past bij deze tijd. 
 
Als FVB en de verenigingen hebben we wel eens last van alle veranderingen die in hoog tempo op ons af komen. Het ZIN-Rapport, de ontwikkelingen bij de 
opleidingen, de transitie in de jeugdzorg, kennisinnovatie, het register, de website, ledenwerving, studiedagen, zelfstandigen. Op alle fronten werken leden 
mee en proberen wij te ondersteunen. Het is hectisch, maar ook mooi om samen dingen voor elkaar te krijgen. In dit jaarverslag (dit jaar in een vernieuwde 
vorm) kunnen jullie lezen en zien wat we allemaal hebben gedaan.  
 
Niet iedereen in onze maatschappij kan deze snelle ontwikkelingen bijbenen. Ik ben er als voorzitter van de FVB trots op dat juist vaktherapeuten oog 
hebben voor mensen die kwetsbaar zijn in deze tijd. Tegelijk moeten we als professionals ook de ‘Nooit af’-mentaliteit gebruiken. Wie niet doorontwikkelt 
als kenniswerker, loopt morgen achter. Ook mijn eigen rol is in beweging. Na 5 ½ jaar is het wat mij betreft tijd voor een nieuwe impuls door een nieuwe 
persoon. Rond de zomer van 2016 komt er een nieuwe voorzitter. Ik ga jullie zeker missen! Tegelijk weet ik dat het werk van vaktherapeuten nooit af is. Er is 
altijd behoefte aan het vak. In de nieuwe missie van de FVB staat: ‘In de veranderende maatschappij maken wij ons sterk voor een goede positionering van 
het vak op landelijk en lokaal niveau.’ Dat blijft! 
 
Pauline Zwart 
Voorzitter 



Wat is 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 en psychomotorische 
kindertherapeuten. 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.  
 



  



Over de FVB 
 
Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen aangevuld met een drietal deskundige leden die op 
persoonlijke titel benoemd zijn en als werkgebied Organisatie en financiën, Belangenbehartiging of Kennisinnovatie hebben. Dit drietal vormt het Dagelijks 
Bestuur (DB). Het FVB-bestuur draagt de DB-leden voor. De ALV benoemt ze. De voorzitters worden afgevaardigd door hun eigen vereniging. Binnen het AB 
en het DB worden besluiten in principe genomen op basis van consensus. 
 
Het federatiebeleid wordt vastgesteld in de ALV via beleids- en jaarplannen. Het bureau bereidt deze voor. Het AB keurt ze goed. 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.  
 
De directeur zorgt voor uitvoering van het vastgestelde beleid door het FVB-bureau op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. De directeur geeft 
leiding aan het bureau. 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 er 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 2015 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 

 Namens NVvMT: Albert Berman 

 Namens NVPMT: Pim Hoek 

 Namens NVPMKT: Jules van der Horst 



Medewerkers FVB bureau 
 

Irene Rentenaar - directeur 

Yvonne Heyer - office manager 

Anita Heusen - secretariaat 

Ester Borkent - secretariaat 

Wanda Kuipers - medewerker communicatie tot 1 mei 2015 

Susanne van der Lugt - medewerker communicatie vanaf 1 oktober 2015 

Caroline Broeijer - bladmanager/redactiesecretaris Tijdschrift voor Vaktherapie 

Kees van den Bos - secretaris project Generieke Module Vaktherapieën vanaf 1 oktober 2015 

 

In 2015 zijn er een aantal personele wijzigingen geweest. 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 2015 2429 leden.  

In 2014 waren dit er 2405 en in 2013 2401 leden. 



 

  

 



Hoogtepunten in 2015 
 

Vaktherapie valt voorlopig onder verzekerde geneeskundige GGZ 
 
Het Zorginstituut Nederland heeft onderzocht of vaktherapieën als ondersteunende behandeling in de geneeskundige GGZ voldoen aan het criterium ‘stand 
van de wetenschap en praktijk’ en wat het onderscheid met dagbesteding is. Inmiddels is het onderzoeksrapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de 
geneeskundige GGZ’ vastgesteld en gestuurd aan minister Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen de geneeskundige GGZ kan vaktherapie 
alleen worden aangeboden als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Hoewel vaktherapie en 
dagbesteding op het oog veel op elkaar lijken, is het onderscheid in de praktijk helder, volgens het onderzoeksrapport. Vaktherapie claimt een 
therapeutische (meer)waarde ten opzichte van behandeling zonder vaktherapie. Vaktherapie valt daarmee onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige 
zorg’ waarop de norm ‘stand van de wetenschap en praktijk’ van toepassing is.  
 
Het Zorginstituut constateert dat de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Toch wil het Zorginstituut 
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. De reden hiervoor is onder meer dat de toepassing van vaktherapie in de geneeskundige GGZ een lange traditie kent 
en ook al heel lang bestaande praktijk is, ook internationaal. Er bestaat noch in Nederland noch internationaal een onderzoekscultuur in de vaktherapie. 
Daarom geeft het Zorginstituut de ruimte om op termijn het bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie alsnog te leveren.  
 
Als FVB onderschrijven we de urgentie om meer onderzoek te doen en we zetten hier ook op in. Het Zorginstituut adviseert de Hogescholen die vaktherapie 
doceren, vooral samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met universiteiten om goed wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. Eerste moment van 
peiling zal in 2018 zijn, nadat de Generieke module Vaktherapieën is opgeleverd. Uiteindelijk doet het Zorginstituut in 2020 alsnog uitspraak over de 
effectiviteit van vaktherapie als ondersteunende behandeling in de geneeskundige GGZ.  
 
De klassieke vormen van vaktherapie kunnen voorlopig als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling in het kader van de te verzekeren prestatie 
‘geneeskundige zorg’ (Zvw) toegepast blijven. Dit geldt ook voor runningtherapie als deze wordt toegepast als onderdeel van psychomotorische therapie.  



  



Hoogtepunten in 2015 
 

Project Generieke Module Vaktherapieën goedgekeurd 
De FVB heeft bij het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ een projectvoorstel ingediend voor een Generieke Module Vaktherapieën. Het netwerk heeft deze 
aanvraag is in 2015 goedgekeurd. Een generieke module beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt de zorg voor het individu betreffende een zorgvraag 
die voor meer dan één aandoening of stoornis relevant en daarmee generiek is. Deze zorg kan gericht zijn op meerdere aspecten van zorg, zoals vroegtijdige 
onderkenning, preventie en behandeling, maar ook op bijvoorbeeld ondersteuning van zelfmanagement, e-health, herstelzorg of participatie.  
 
Voor cliënten en hun naasten bestaat veel onduidelijkheid over de vaktherapieën en de daarmee samenhangende interventies. Vaak is niet duidelijk welke 
interventies er precies onder vallen, bij welke stoornis/klacht deze worden toegepast, met welk doel, in hoeveel sessies, welk type professional betrokken 
dient te zijn, welke kwaliteitseisen van toepassing zijn, wat de te verwachten resultaten zijn, waar de interventie beschikbaar is en wat de 
vergoedingsmogelijkheden zijn. Zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten lopen tegen vergelijkbare onduidelijkheden aan.  
 
Door het ontbreken van goed toegankelijke en duidelijk geordende informatie over de vaktherapieën en de interventies is het moeilijk om cliënten goed te 
informeren en de zorg effectief en efficiënt te organiseren in co-creatie met de cliënt. Deze onduidelijkheden beïnvloeden in negatieve zin de inkoop van 
interventies en de kosten van de zorg. Nu wetgeving verandert en de sociale wijkteams hun intrede doen en de rol van de eerste lijn groter wordt, wordt dit 
probleem nog groter. Het gevolg is dat cliënten niet altijd de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een professional en interventie. Zelfs niet als dit een 
goedkope, effectieve en beschikbare interventie is, in de buurt van de cliënt en naar de expliciete wens van de cliënt. 
 
Als FVB dragen we bij aan het  oplossen van deze problematiek met de Generieke Module Vaktherapieën in co-creatie met andere belanghebbende 
organisaties, zoals het Landelijk Platform GGZ (LPGGz). Op deze wijze helpen we mee aan het verlenen van zorg die nodig is, op de juiste plek, door de juiste 
persoon, doelmatig en in goede samenhang, in co-creatie met de cliënt. De doelstelling van de Generieke Module Vaktherapieën is de bestaande informatie 
over de vaktherapieën en daarmee de verschillende interventies zodanig te ordenen en te beschrijven dat de genoemde onduidelijkheden worden 
opgehelderd en de nieuwe informatie beschikbaar is voor cliënten, hun naasten, zorgprofessionals, vaktherapeutische professionals en inkopers. 
 
 



 

Afdracht FBZ 
De FVB betaalt namens de aangesloten beroepsverenigingen een bijdrage aan de FBZ voor elk lid dat valt onder een van de 
genoemde CAO's. FBZ voert de CAO-onderhandelingen namens FVB en onderhandelt over het sociaal plan bij reorganisaties. 
In totaal gaat het om 1156 leden en een bedrag van 22.185 euro. 

Instellingen die vallen onder CAO Ziekenhuizen 

Instellingen die vallen onder CAO Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

Instellingen die vallen onder CAO Geestelijke 
Gezondheidszorg 

Instellingen die vallen onder CAO Gehandicaptenzorg 

Instellingen die vallen onder CAO Jeugdzorg 

Instellingen die vallen onder CAO UMC 

Instellingen die vallen onder CAO Nederlandse 
Universiteiten 



Fonds Individuele Rechtsbijstand 
 
Een extern jurist adviseert de leden. In 2015 hebben in totaal 25 mensen gebruik gemaakt van de juridische bijstand via de FVB. Men heeft recht op 8 gratis 

adviesuren. Na 8 uur berekent de FVB de uren door. In totaal heeft men 99,9 uur gebruikt. Één persoon ging over de 8 uur heen met 5,75 uur. In totaal is 

94,15 uur betaalt vanuit het fonds dat door de verenigingen is gevuld. Van de adviezen zijn er 19 afgerond, 6 adviezen lopen nog.  

 

Veel van de adviezen hebben betrekking op een reorganisatie, boventalligheid en daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten. De 

overige adviezen hadden betrekking op:  

 Advies over een nieuwe functieomschrijving, bezwaartermijn verstreken, geen beroep op de hardheidsclausule 

 Advies over uit te betalen ziekte-uren na fout werkgever, tevens advies nieuwe arbeidsovereenkomst 

 Advies tijdelijke contracten, geen sprake van ketenregeling 

 Advies onbetaalde nota’s 

 Advies over terugbetaling uren ouderschapsverlof na fout werkgever 

 Advies over klacht in particuliere praktijk 

 Advies vervroegd uit dienst treden 

 Advies wijziging arbeidsovereenkomst 

 Advies publicatie, vervolg uit 2010 
 
 



Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten 
(VVT) 
 
In 2015 is de Commissie VVT opgericht met als commissieleden Sander Fauth, Renate 
Hoenselaar, Wijntje van der Ende, Martin Rietman en Kamille Rijksen. Er is een 
geslaagde studiedag gehouden waar ruim 60 VVT-ers aanwezig waren met als 
onderwerpen onderzoek en financiering door gemeenten. De gastsprekers zorgden 
met hun aanstekelijke verhalen voor een levendig debat en de deelnemers hebben 
handvatten en ideeën gekregen om hun praktijk verder vorm te geven. Daarnaast werd 
duidelijk dat er behoefte is aan meer informatie, zodat een vervolg in 2016 niet lang op 
zich zal laten wachten. Op de studiedag is ook een aanzet gemaakt om te komen tot 
aanspreekpunten per provincie die VVT-ers in de provincie voorzien van informatie die 
van nut kan zijn voor het voeren van een eigen praktijk. Er is een start gemaakt met het 
updaten van de informatie op de website en diverse nieuwe documenten zijn 
toegevoegd, zoals brieven te gebruiken in contact met gemeenten en coulancebrieven 
richting zorgverzekeraars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

De FVB organiseert deze visitatie met een onafhankelijke 

partij. In 2015 zijn er 26 leden gevisiteerd waarbij het in een 

geval ging van 2 therapeuten in dezelfde praktijk. Er zijn in 

totaal 25 visitaties uitgevoerd.  



Hoogtepunten 
 De nieuwe werkbladen met handleiding 

‘vaktherapeutische interventiebeschrijvingen’ is 
klaar voor validatie 

 Er is een tweetal succesvolle schrijfgroepen met 
de concepthandleiding en werkbladen doorlopen 

 De feedbackcirkel als krachtige ondersteuning van 
de commissie 

 

Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO)  
In het kader van kennisontwikkeling en positionering van de vaktherapeutische 
beroepen ontwikkelt de CPMO visie en beleid betreffende vaktherapeutische 
interventiebeschrijvingen. De CPMO biedt ondersteuning en adviseert in het 
proces van ontwikkelen en beschrijven van vaktherapeutische interventies 
(producten en modulen).  
 
Nadat pilotgroepen van 2013 tot 2015 in de praktijk gewerkt hebben met 
formats en de handleiding voor interventiebeschrijvingen, is de nieuwe 
handleiding bij de werkbladen ‘Interventiebeschrijvingen Vaktherapie’ eind 
december in concept klaar om het valideringstraject in te gaan.  
 
De pilot Interventiebeschrijving FVB/CPMO 2014-2015 met hierin 4 
schrijfgroepen viert een feestelijke afronding in november. De pilot heeft 
geresulteerd in 3 interventies op de drempel van publicatie en één interventie 
is nog in proces. Ook de NVPMT heeft voor het tweede jaar op rij een 
schrijfgroepentraject. Dit is in mei 2015 feestelijk afgerond met 5 
geaccordeerde producten. 
 
Eind 2015 zijn er 30 interventies in proces (10 beeldend, 6 drama, 4 muziek, 10 PMT), waarvan 13 in de vorm van modulen. Hiervan staan twee interventies 
op de drempel van publicatie. Ook zijn in 2015 vijf producten geaccordeerd en gepubliceerd (1 beeldend, 1 muziek, 3 PMT).  
 
CPMO-leden per december 2015 zijn Kees van den Bos en Elly Pijnacker (namens de NVPMT), Clarinda van Lunteren (namens de NVBT), Job Cornellissen 
(namens de NVDAT) en Rix van der Beek (voorzitter, namens de NVvMT). Er is een vacature voor een lid namens de NVDT. 
 
In 2015 beëindigt René Florussen (NVDAT) zijn werkzaamheden na jarenlang actief te zijn geweest in de commissie en aansluitend de feedbackgroep. 
Nieuwe commissieleden zijn Job Cornelissen en Elly Pijnacker. Zij zijn in 2015 gestart en worden ingewerkt.  
 
De feedbackcirkel (bestaande uit 7 actieve vaktherapeuten) functioneert als krachtige ondersteuning bij de feedbackrondes op interventies. In 2015 hebben 
de leden twee maal een ondersteunende training gevolgd. 



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

 Sonja Aalbers (MT/Stenden) 

 Liesbeth Doomen (DT/HAN) 

 Tina Bellemans & Sandra Verbeeten  

 PMT/Windesheim) 

 Rosemarie Samaritter (DAT/Codarts) 
Namens de verenigingen: 

 Dymphy Fikke (BT) 

 Karen van Dooren (BT) 

 Martina de Witte (MT) 

 Julie Kil (DAT) 

 Dries Booten (DT tot juni 2015) 
Myra Vojtechovsky (DT vanaf juli 2015) 

 Liese Ghekiere (DT tot juni 2015)) 

 Huub Notermans (FVB bestuurslid Kennisinnovatie) 

Commissie Richtlijnen  
De Commissie Richtlijnen is een groep in onderzoek geschoolde vaktherapeuten uit het werkveld en van de opleidingen die de taak heeft  vaktherapeutische 
evidentie te verzamelen, te beoordelen en te beschrijven conform EBRO-standaarden.  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 zij voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast wordt de evidentie opgenomen in de matrix-
vaktherapie. Deze matrix maakt inzichtelijk waar leemtes in het vaktherapeutisch onderzoek zijn en (vervolg)onderzoek geïnitieerd moet worden.  
 
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 Commissie Richtlijnen heeft in 2015 twee keer vergaderd. De Commissie heeft in 2015 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. 
 



Samenstelling  
 Caro de Bruijn (voorzitter) 

 Frekemei Terpstra (penningmeester) 

 Beate Harmeling (coördinator beoordelingscommissie) 

 Yara Arnoldussen (coördinator accreditatiecommissie) 

 Vacature (lid) 

 Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris) 
 

De Registratiecommissie wordt ondersteund door de 
Beoordelingscommissie 

 Beate Harmelink (voorzitter) 

 Rosanne van Alphen 

 Corry Fickinger 

 Yvonne de Hoog 

 Lilly Musters 
 
Accreditatiecommissie 

 Yara Arnoldussen (voorzitter) 

 Hanne Ihlen 

 Wieneke de Leeuw 

 Els Peerenboom 

 Marit van Vliet 
 

Registratiecommissie  
Tot 1 juli 2014 beheerde de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) het Register Vaktherapie. Met het implementeren van uitkomsten van de 
evaluatie is ook de organisatievorm gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2014 is de Registratiecommissie ingesteld.  
 
De Registratiecommissie heeft in 2015 vier keer vergaderd. Onderwerpen: 

 Regels voor het aanvragen van lezingencycli door geaccrediteerde aanbieders 

 Behandelen van 8 bezwaren, waarvan 2 gegrond en 6 ongegrond verklaard zijn. 

 Verbeteren van diverse aanvraagformulieren 

 Steekproef 2015 



 



FVB Kennisnetwerken  
In 2015 waren de volgende FVB Kennisnetwerken actief:  
 

 FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie 

 FVB Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

 FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld 

 FVB Kennisnetwerk Oncologie 
 

 FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie 
In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, 
goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie is hier op meerdere fronten mee bezig. Het 
multidisciplinair Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie bestaat uit 17 vaktherapeuten beeldend en muziek, allen werkzaam in basis- en 
specialistische GGZ en/of LVB. 
 
Activiteiten 

 Landelijke intervisie: drie keer per jaar komen de vaktherapeuten van dit kennisnetwerk samen voor intervisie waarbij praktijkervaringen gekoppeld 
worden aan het Ontwikkelingsmodel Affectregulerende Vaktherapie. 

 Methode beschrijven: in september 2014 zijn 10 vaktherapeuten (muziek en beeldend) gestart met het beschrijven van de methode Affectregulerende 
vaktherapie onder begeleiding van het CPMO. Dit met het doel om de brede interventie te beschrijven volgens de richtlijnen van het NJI en Vilans. 

 Onderzoek: voorbereidingen voor het opzetten van een gedegen onderzoek met als doel het aantonen van het effect van Affectregulerende 
Vaktherapie bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis (ADHD, LVB, ASS) en/of een trauma- of stressor 
gerelateerde stoornis (problematische gehechtheid, trauma).  
 
 

FVB Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

Het FVB Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een multidisciplinair netwerk binnen de FVB. Het netwerk verenigt vaktherapeuten die werken 
met deze doelgroep. Het netwerk heeft als doel kennisuitwisseling, netwerken, promoten van het vak en onderzoek.  
 
Activiteiten 

 Opstarten van het netwerk 

 Organiseren van een jaarlijkse studiedag 



FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld 

Het Kennisnetwerk Forensisch werkveld 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. De coördinatie van het netwerk ligt bij 
een netwerkgroep, bestaande uit 5 vaktherapeuten (2 beeldend therapeuten, 1 muziektherapeut, 1 dramatherapeut en 1 danstherapeut).  
 
Activiteiten 

 Vergaderingen (drie maal per jaar) 

 Uitbrengen van nieuwsbrieven 

 Beheren en actualiseren van het adressenbestand van vaktherapeuten in het forensisch werkveld 

 Organisatie van jaarlijkse studiedag 
 
 

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. Het netwerk is in maart 2014 met haar activiteiten gestart en bestaat uit een werkgroep van vijf 
actieve leden en een netwerk van vaktherapeuten werkzaam in de oncologische zorg. Zowel leden van de beroepsverenigingen aangesloten bij de FVB, als 
niet-leden, kunnen zich aansluiten bij dit netwerk.   
 
Activiteiten 

 Voorstellen, onderbouws met onderzoek, bij ontwikkeling of revisie van IKNL-richtlijnen om vaktherapie hierin op te nemen. Actueel zijn hierin de 
richtlijn Pijn bij Kanker en de richtlijn Oncologische revalidatie. 

 Monitoring van onderzoek dat bachelor en masterstudenten vaktherapie doen naar vaktherapie en oncologie 

 Inventarisatie welke evidentie er omschreven is over vaktherapie en oncologie 

 Deelname aan overleg met het IKNL over onder andere opname in de Digitale Verwijsgids Oncologie 

 Aansturen van regio-werkveldgroepen (in ontwikkeling) 

 Mee aansturen van de ontwikkeling van generieke modules in de herstelondersteunende zorg. 



  

 

 

Uitbreiding beeldmateriaal 

In 2015 heeft de FVB het beeldmateriaal 

uitgebreid. Er zijn op verschillende locaties in 

Nederland fotosessies geweest. Bij deze 

fotosessies zijn figuranten ingezet om als cliënt op 

de foto te gaan. Voor elke discipline zijn na 

selectie een aantal foto’s aangeschaft. Deze 

gebruiken we onder andere op de website, voor 

folders en natuurlijk in dit jaarverslag.  



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. Hier is de meeste informatie 

alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen hier hun eigen gegevens 

bijhouden, zoeken naar collega-leden en diverse informatie 

downloaden. Er komt 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.  Het project wordt in 2016 vervolgd.  

 

 



          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 slechts onderdeel van hun 
werkzaamheden om een goed tijdschrift te maken. De balans wordt ook 
gezocht in de verdeling op vakgebied en soort artikel, zoals bijvoorbeeld 
handelingsonderzoek, actie-onderzoek, kritische reflectie op een casus met 
onderbouwing van literatuur en casusstudies.  
 
Aandachtspunten van de redactie in 2016 zijn digitalisering en het 
onderzoeken van de mogelijkheid om te netwerken zodat het aanbod van 
artikelen groter is. Het uitbreiden en met name verbreden van de 
Redactieraad is hierbij ook essentieel; niet alleen wat het netwerk betreft, 
maar ook met het oog op draagvlak. Daarnaast wil de redactie goed voeling 
blijven houden met de praktijk. 

 
In 2015 zijn in totaal 240 pagina’s verschenen, waaronder het dikste nummer 
uit de historie van het tijdschrift. Dat was het themanummer over ‘Meten = 
Weten’ van 80 pagina’s. Het gaat om een totaal van 18 artikelen en 8 maal 
de rubriek ‘Uit de Praktijk’. Daarnaast heeft het tijdschrift een (dubbele) 
buitenlandcolumn gekregen. 

 



Hoe tevreden zijn 

de leden?  

Leden geven gemiddeld een 

6,9 

 

 

 

Onderzoek ledenwerving- en 

ledenbinding 

Eind 2015 heeft een stagiaire van de Radboud Universiteit 

onderzoek gedaan naar ledenwerving- en ledenbinding. Ze heeft 

het ledenbestand geanalyseerd, interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van de verenigingen en digitale enquêtes 

uitgezet onder leden en specifiek ook onder mensen die in 2015 lid 

zijn geworden. De uitkomsten volgen in 2016. De werkgroep 

Ledenwerving- en ledenbinding zal hier dan verder mee aan de slag 

gaan.  



FVB in uren en euro’s 
 
FVB-medewerkers: 2,75 fte.  
Dit zijn de medewerkers op het FVB-bureau, exclusief de projectsecretaris. 
 
 
Het totaal van de begroting voor 2015 bedraagt € 338.190,-. Dit is € 158,- per gewogen lid. 
Dit bedrag is als volgt verdeeld: 
 
 

Verdeling per onderdeel 

    
In € In % 

 
Belangenbehartiging, pr & communicatie 

  
40 

 
25,3 

Kennisinnovatie (inclusief het Tijdschrift 
voor vaktherapie) 

    
41 

 
25,9 

 
Bestuur (inclusief ALV en bestuurscommissies) 

  
20 

 
12,7 

Ondersteuning verenigingen (studiedagen, mailingen, exclusief 
facturering) 10 

 
6,3 

 
Ledenservice (beantwoorden inhoudelijke vragen) 

  
15 

 
9,5 

Secretariaat (leden-, financiële en overige 
administratie) 

  
32 

 
20,3 

 
Totaal: 

      
158 

 
100 

 



 


