VACATURE Bestuurslid beroepsvereniging NVDAT
Portefeuille: Belangenbehartiging
De Belangenbehartiger…

… verbetert en beschermt de positie van het vak en behartigt de belangen van leden.
… behoort tot het bestuur van de NVDAT en zet zich, samen met de andere bestuursleden, in voor de
Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT).

Ben jij iemand die de profilering van Danstherapie belangrijk vindt?
Hou jij van communiceren en verbinden?
Dan is deze vacature iets voor jou!
Want als Belangenbehartiger kom je terecht in een enthousiast, warm en jong bestuur dat nauw
samenwerkt t.b.v. de Danstherapie in Nederland en Europa. Gaandeweg doe je kennis op over allerlei
voor de vaktherapeut relevante thema’s binnen de werkgebieden van de danstherapeut, de
gezondheidszorg en ook op politiek vlak. Bovendien doe je relevante werkervaring als bestuurslid op,
dat staat mooi op je cv!
Je professionele netwerk groeit en daar pluk je al snel de vruchten van.
In deze functie kun je gemakkelijk instappen, ook als je nog weinig werk- of bestuurservaring hebt.
Hoe sneller je reageert, hoe meer tijd je hebt om een paar maanden mee te lopen voordat je echt aan
de slag gaat.
Jouw taken als Belangenbehartiger zijn o.a.:
- Meedenken met leden en beantwoorden van hun vragen rondom positionering en
profilering van hun dagelijkse beroepspraktijk.
- Vertegenwoordiging van de NVDAT tijdens belangenbehartigingsvergaderingen van de FVB (2
keer per jaar). Je neemt ook deel aan de whatsapp groep van Belangenbehartigers.
- Samenwerken met de NVDAT-commissieleden Sociaal Beleid en Vrijgevestigde
Vaktherapeuten (VVT).
- Inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen die de positie van danstherapie en
danstherapeuten kunnen verstevigen zowel voor vrijgevestigde danstherapeuten als zij die
werkzaam zijn binnen instellingen. Zekere kennis van beide takken is geen must maar wel
een pré.
- Mede-initiëren van workshops en trainingen die leden helpen hun beroepspraktijk
professioneel vorm te geven.
- Informatie en contact naar en met opleidingen: Zuyd Hogeschool en
Master of Dance Therapy (Codarts), dit doe je i.s.m. de contactpersoon studentzaken voor
wie je het aanspreekpunt bent.
- Een klankbord zijn voor afgevaardigde NVDAT-lid binnen Commissie Producten
en Modulen Ontwikkeling (CPMO) en coördinatie producten en modulen NVDAT.
- Je bent binnen het bestuur contactpersoon Register Vaktherapie en afgevaardigden NVDAT
Register Vaktherapie.
De onderwerpen waar je als Belangenbehartiger o.a. over mee gaat (leren) praten, zijn o.a.:
- Sociaal Beleid (loondienst zaken),
- VVT; alle thema’s en wetten waar vrijgevestigd vaktherapeuten mee te maken hebben

-

Beroepscompetentieprofiel en Beroepscode
Wet BIG, SKJ, en bescherming beroepstitel
Zorgverzekeringen, vergoedingen, PGB’s
Meetinstrumenten zoals Vakeffect
Actuele ontwikkelingen binnen Jeugdhulp en GGZ
Week van de Vaktherapie

Daarnaast verwachten wij dat jij als belangenbehartiger:
 Mee denkt over het beleid van de NVDAT in het algemeen en binnen de verschillende
portefeuilles,
 Enthousiast bent om de NVDAT tot een actieve, sprankelende beroepsvereniging voor de
leden te laten zijn,
 Jezelf actief inzet, bijvoorbeeld m.b.t. het reageren op mail en app van het bestuur en
leden.
Tijdsinvestering:
Kent pieken en dalen: ten tijde van een ALV (rondom maart elk jaar) is het drukker dan tijdens de
andere periodes. In het algemeen moet je rekenen op zo'n 2 uur per week.
Elke maand ( 9x per jaar) neem je deel aan de NVDAT online bestuursvergadering in de avond
(2u). 1 of 2x per jaar vergadert het NVDAT bestuur live, ergens in Nederland.
Twee keer per jaar neem je deel aan de vergadering van de Belangenbehartigers van alle FVB
verenigingen (’s avonds, in Utrecht of online).
Je beantwoordt wekelijks mail. Soms lopen taken tegelijkertijd en soms zijn taken een tijdje heel
rustig. Tijdens vakanties worden taken door andere bestuursleden overgenomen. Dit kan
betekenen dat je als belangenbehartiger ook wel eens tijdelijk taken van anderen op je moet
nemen.
Vergoeding:
• Bij een volledige invulling van de taken geldt een vergoeding van € 1000,00 per jaar. Dit is
een vacatievergoeding (per jaar mag je € 1500,00 belastingvrij ontvangen).
• Onkostenvergoeding voor reis-, kopieer-, telefoonkosten e.d.
• Gratis deelname NVDAT-symposia en workshops.
De NVDAT is lid van de FVB
Het bestuur van de NVDAT bestaat naast de Belangenbehartiger uit een Voorzitter, Secretaris,
Penningmeester, bestuurslid PR & Communicatie en portefeuillehouder Kennisinnovatie.
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de gezamenlijke organisatie van de Nederlandse
Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie,
Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie en Speltherapie. Deze verenigingen
hebben in de federatie een gedeelte van hun beleid en activiteiten ondergebracht. Elke aangesloten
vereniging heeft een eigen bestuur. Het Algemeen Bestuur van de federatie bestaat uit 9 leden,
waaronder 7 afvaardigen van de lidverenigingen (dit zijn de voorzitters van de verschillende
verenigingen).
Het bestuur van de FVB wordt ondersteund door een bureau dat wordt geleid door een directeur.
Het bureau is gehuisvest in Utrecht. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur. Het bestuur stelt
de meerjarenbeleidsplannen, de jaarplannen en de jaarrekening vast. De directeur bereidt deze
voor.

