
1. Alle informatie over de Vaktherapie-prijs is te vinden op de FVB-website. Het gaat dan om 

informatie over het thema, de juryleden, de criteria en de procedure. Hier is ook het formulier te 

downloaden om een idee, plan, project of aanpak in te zenden voor de Vaktherapie-prijs.  

 

2. Heeft men vragen, dan kan men terecht bij de FVB via telefoonnummer (030) 28 00 432 of e-mail 

secretariaat@vaktherapie.nl.  

 

3. Alle inzendingen dienen volledig en voor de sluitingsdatum binnen te zijn bij de FVB.  

 

4. Als inzender verplicht je je tot het bijwonen van het FVB Congres bij nominatie. Deelname aan 

het FVB Congres is in dat geval gratis. 

 

5. De FVB verzamelt alle inzendingen.  

 

6. Elke inzender ontvangt een bevestiging. 

 

7. De jury komt minimaal 8 weken voor de prijsuitreiking bij elkaar en bespreekt alle inzendingen. 

De jury beoordeelt voor elke inzending of deze aan de gestelde criteria voldoet. Alleen 

inzendingen die aan alle criteria voldoen, dingen mee naar de prijs. Uiteindelijk bepaalt de jury 

wie genomineerd zijn. Deze inzendingen scoren het hoogst op de gestelde criteria.  

 

8. Alle inzenders ontvangen een bericht namens de jury waarin men geïnformeerd wordt over de 

uitslag. De genomineerden worden uitgenodigd voor het FVB Congres. Alle inzenders ontvangen 

het juryrapport. 

 

9. Het juryrapport wordt gepubliceerd op de FVB-site. Deelnemers aan het congres ontvangen 

vooraf het programma waarin ook gewezen wordt op de Vaktherapie-prijs.  

 

10. De genomineerden pitchen hun inzending tijdens het FVB Congres. De aanwezigen kunnen 

stemmen en bepalen de uiteindelijke winnaar. De juryvoorzitter licht vooraf kort de nominaties 

toe. De winnaar ontvangt de prijs (symbolisch, in de vorm van een waardecheque) uit handen 

van de FVB-directeur.  

 

11. Het definitieve juryrapport (met winnaar) wordt gepubliceerd op de FVB-website. 

 

12. De FVB stelt de prijs beschikbaar aan de winnaar. Het geldbedrag van € 1.000,- voor de 

uitvoering is beschikbaar op declaratiebasis. De inzet van uren gebeurt op aanvraag en is 

afhankelijk van beschikbare tijd en andere ingeplande werkzaamheden.  
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