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- door de Voorzitter - 
 

Het afgelopen jaar was weer een bewogen en druk jaar. Er is veel gebeurd op en binnen alle 
gebieden van de NVDAT en in samenwerking met de andere verenigingen die onder de FVB 
vallen.  
 
In 2017 is de Ned. Vereniging voor Speltherapie toegelaten waardoor de zwaarte en inhoud van 
de Algemeen Bestuursvergaderingen van de FVB en het werk daaromheen kleurrijker maar ook 
omvangrijker is geworden voor het bureau en alle verenigingen.  
 
De FVB ledenwebsite heeft een nieuw gezicht gekregen waarmee de database voor alle leden 
ook een grondige onderhoudsbeurt heeft gehad. Ondertussen is de cliëntenwebsite van de FVB 
de lucht in gegaan en is er hard gewerkt aan de Generieke Module Vaktherapie en de 
Transdiagnostische Factoren.  
Allemaal nieuwe termen die je nu wellicht nog vreemd in de oren klinken, maar waar je de 
komende jaren veel over gaat horen. Ontwikkelingen die erg belangrijk zijn voor ons vak om 
meer zichtbaar te worden.  
 
In het werkveld is een verschuiving gaande: we zien steeds meer vaktherapeuten die kiezen 
voor een eigen praktijk waarin allerlei verschillende manieren van samenwerking ontstaan met 
andere disciplines. Een ontwikkeling die wij toejuichen, maar die er ook voor zorgt dat we op 
meer vragen antwoorden moeten vinden om de juiste ondersteuning te geven. Aan de andere 
kant zijn er de zorgverzekeraars, belastingdienst, overheid en gemeentes die ons steeds weer 
verrassen met nieuwe regels en ontwikkelingen waar we op in moeten springen.  
Kortom: het was een bewogen en beweeglijk jaar. 
Lees hieronder maar eens wat er het afgelopen jaar nog meer is gebeurd en wat het komende 
jaar op stapel staat. Of nog beter: meld je aan voor een vacante vacature! Dan leer je de FVB en 
de NVDAT van binnen uit kennen en ben je meteen op de hoogte van alle nieuwe 
ontwikkelingen. Je vindt ze aan het eind van dit jaarverslag.  
Want de NVDAT is er voor jou maar jij als danstherapeut bent er ook voor de NVDAT. 
 
 
Bestuur 
 
Tijdens de ALV in maart 2017 is Kitty Veldhuis gekozen tot secretaris van het NVDAT bestuur.  
Na de ALV vergadering heeft Lianne Versteegen zich kandidaat gesteld om de volledige PR 
Communicatieportefeuille op zich te nemen. In de voorgaande jaren was zij al lid van de 
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werkgroep bij- en nascholing.  
Amber Klop heeft als Penningmeester tijdens de ALV in 2017 afscheid van ons genomen. 
Gelukkig was zij niet meteen van het toneel verdwenen en heeft zij Sabine Seijerlin wegwijs 
gemaakt in het werk van een NVDAT penningmeester. 
 
Het afgelopen jaar hadden we voor het eerst sinds tijden een voltallig bestuur: een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en portefeuillehouders belangenbehartiging, kennisinnovatie en PR 
communicatie. Ten opzichte van de andere grotere verenigingen een hele prestatie en erg 
prettig omdat er ook veel werk te doen was.  
Tijdens de ALV in 2018 zal er zowel voor Lianne als Sabine gestemd worden op beide functies.  
 
Op de ALV 2017 heb ik aangekondigd nog 1 jaar voorzitter van de NVDAT te willen zijn. 
Afgelopen maanden zijn er verschillende oproepen geweest om een nieuwe voorzitter te 
krijgen. Onlangs heeft Job Cornelissen, die nu de portefeuille van Belangenbehartiging 
waarneemt, gereageerd op de funtie van voorzitter. Hij wil deze functie tot maart 2021 
vervullen. In de ALV van 2018 zal hierover gestemd worden.  
Dit betekent dat ten tijde van dit schrijven er een vacature bestaat voor de portefeuille van 
Belangenbehartiging.  
 
 

Overzicht bestuur  
 
             Voorzitter:     Renate Hoenselaar t/m maart 2018 
          Kandidaat: Job Cornelissen tot maart 2021 
  Secretaris:   Kitty Veldhuis tot maart 2020 
   Penningmeester:   Kandidaat: Sabine Sijerlin tot maart 2021 
   Kennisinnovatie:   Rosemarie Samaritter tot maart 2019 
  Belangenbehartiging:  Vacant 
  PR Communicatie:   Kandidaat: Lianne Versteegen tot maart 2021 
 
Intern zal er gekeken worden naar zoveel mogelijk verspreiding van uittreden van 
bestuursleden en portefeuillehouders!  
Binnen de FVB en de verenigingen is er voor gekozen om nieuwe bestuursleden zeker een half 
jaar mee te laten lopen met de oude bestuursleden voordat er een wisseling plaats vind. 
Nieuwe bestuursleden hebben daarnaast ook een gesprek met de bijpassende 
portefeuillehouder of bestuurder van de FVB zodat ze goed ingewerkt worden in de taken en 
ontwikkelen binnen de FVB.  
    
 
Actieve leden 
 
Binnen alle gelederen zijn er veel leden betrokken bij de ontwikkelingen van de vaktherapie en 
specifiek voor de danstherapie. Zowel binnen belangenbehartiging, kennisinnovatie als PR -
communicatie is dit terug te zien. Wij bedanken deze leden hartelijk voor hun enthousiaste 
inzet. We hopen dat we het komende jaar ook weer tot een mooie samenwerking kunnen 
komen. Een samenwerking die nodig is om ons vak nog meer te profileren via PR en 
communicatie, Producten en Modulen, onderzoek en belangenbehartiging.  
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Samenwerking Belgische Vereniging voor Dans- en Bewegingstherapie 
 
Helaas is er afgelopen jaar weinig contact geweest met de BVDBT. Er is momenteel binnen ons 
eigen land veel te doen rondom het organiseren van onderzoek, Generieke Module 
Vaktherapie, Zorgstandaarden, vergoedingen, belasting en opleidingen waardoor een 
intensievere samenwerking met België niet mogelijk was. We hopen dit in de toekomst weer op 
te kunnen pakken. Vooralsnog blijven de eerder gemaakte afspraken staan waaronder 
eenzelfde korting voor de studiedagen voor BVDBT- en NVDAT-leden en blijven we elkaar op de 
hoogte houden van studiedagen, workshops e.d. 
Wat betreft België hebben wij wel intensief contact gehad met Agape, een particuliere 
danstherapie opleiding. Hierover in het stuk van Belangenbehartiging meer.  
 
Wil jij weten wat binnen de verschillende portefeuilles gebeurd is en nog gaat gebeuren in 
2018? Lees dan verder in dit jaarverslag.  
 
Namens het bestuur van de NVDAT, voorzitter Renate Hoenselaar 
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Naast de reguliere werkzaamheden zoals leden te woord staan bij vragen, het bezoeken van de 
FVB-werkconferenties van belangenbehartiging, andere relevante bijeenkomsten en de 
bestuursvergaderingen, heeft het afgelopen jaar voor mij in het teken gestaan van het 
realiseren van vooral één doel dat ik me vorig jaar gesteld had: het organiseren en coördineren 
van de schrijfgroepen voor producten en modules van danstherapeutische interventies. 
 
 

Schrijven 
 
Er zijn nu twee schrijfgroepen die via het schrijftraject van de CPMO (Commissie Producten en 
Modulen) een product Vaktherapie Dans aan het schrijven zijn. Eén groep beschrijft een 
interventie rond persoonlijkheidsstoornissen, een andere groep m.b.t. ouderen met neuro-
cognitieve stoornissen. Daarnaast is een groep danstherapeuten zelfstandig een product 'ArVT 
(Affectregulerende Vaktherapie) dans bij kinderen met problematische gehechtheid' aan het 
schrijven. Zij vult daarmee een interventie aan die al beschreven is vanuit Vaktherapie Beeldend 
en Muziek.  
Een product voor danstherapie bij autisme conform CPMO-standaard geschreven door 
Rosemarie Samaritter met feedback cirkel door een aantal NVDAT leden ligt op dit moment 
voor commentaar bij de CPMO.  
Voor andere beroepsgroepen binnen de FVB zijn al veel producten ontwikkeld. De CPMO heeft 
sinds 2017 een nieuwe website waar deze producten ook gepubliceerd zijn: 
http://www.databankvaktherapie.nl/ 
 
Het ziet er dus naar uit dat in de loop van dit jaar deze eerste producten Vaktherapie Dans 
volgens het CPMO-format het licht zullen zien! Laten we duimen dat de auteurs de motivatie en 
het uithoudingsvermogen zullen houden om daarna de feedbackmolen van de CPMO in te gaan 
en uiteindelijk een geaccrediteerd product zullen publiceren.  
Dit kan dan weer gebruikt worden door andere danstherapeuten in hun werk of als basis voor 
een onderzoek. 
Voor dit jaar is er weer budget gereserveerd voor twee schrijfgroepen in een CPMO 
schrijftraject, wie een plan heeft kan zich bij mij melden: 
nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl  
 
 

http://www.databankvaktherapie.nl/
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
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Generieke Module Vaktherapie 
 
Ook voor mij is er dit jaar veel tijd  en energie gaan zitten in de GMVT (Generieke Module 
Vaktherapie), maar een eerste versie hiervan is nu dan ook klaar! Handig als naslagwerk bij het 
gedegen uitleggen van ons vak in vele gremia en bij (potentiële) cliënten.   
Hierbij de link, er is ook een samenvattingskaart te downloaden op de FVB- site: 
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/vaktherapie  
 
 

Psychosociale Basiskennis en BTW vrijstelling 
 
Als bestuur hebben we besloten om voor de toekomst een duidelijke lijn voor het NVDAT 
lidmaatschap in te zetten, met als aanleiding de eis dat de btw-vrijstelling alleen geldt voor 
vaktherapeuten die voldoen aan voldoende psycho-sociale basiskennis (PSBK) én de 
ontwikkeling dat de zorgverzekeraars alleen vaktherapeuten willen gaan vergoeden die een 
NVAO/ NUFFIC geaccrediteerde danstherapieopleiding hebben gevolgd (sommigen doen dit al). 
 
Wil iemand volwaardig lid zijn, mét stemrecht en de mogelijkheid een registratietraject bij het 
Register Vaktherapie (SRVB) in te gaan, dient men aan deze psbk-eis en opleidingseis te 
voldoen. Dat komt er concreet op neer dat toekomstige leden, tenzij ze belangstellend lid 
worden, een NVAO/ NUFFIC geaccrediteerd diploma moeten hebben. Daarmee is de commissie 
die de alternatieve routes voor lidmaatschap beoordeelde, komen te vervallen.  
Ik wil bij deze Christina Wintels bedanken, die zich jaren actief heeft ingezet om curricula van 
aspirant-leden onder de loep te nemen. 
 
Helaas heeft deze beslissing ons wel een aantal leden gekost, met name leden die de Agape 
opleiding in België hebben gedaan. Deze stap is echter zeker geen impliciete uitspraak over de 
kwaliteit van  deze of andere danstherapie opleidingen, maar is ingegeven door de 
professionaliseringslag die van de NVDAT vanuit overheid en de verschillende zorgvelden 
verwacht wordt. We willen geen ruis meer als het gaat over de opleidingskwalificaties van onze 
leden. Dat wordt nu eenmaal het best geborgd als leden een van overheidswege 
geaccrediteerde diploma hebben.  
Er zijn momenteel enkele leden die via een andere route dan de geaccrediteerde opleidingen in 
het verleden lid zijn geworden van de NVDAT en wel of niet hun registratie hebben. Voor deze 
leden zijn wij aan het onderzoeken óf en welke overgangsregeling we in werking kunnen stellen. 
Dit is een beleid dat mogelijk ook opgevolgd gaat worden door de andere verenigingen die 
onder de FVB vallen. Daarin werken we toe naar een eenduidig beleid.  
 
 

Voorzitterschap 
 
Voordat ik een paar speerpunten benoem wil ik het volgende melden: 
Ik stel mij verkiesbaar voor het voorzitterschap voor een termijn, tot Januari 2021. Daarna ben 
ik van zins om voorlopig even te stoppen met bestuurswerk. Er zijn ook nog steeds genoeg 
kleinere en projectmatige klussen te doen, we zijn als danstherapeuten steeds beter 
vertegenwoordigd in allerlei organen van de FVB maar het kan nog beter, en er is genoeg te 
doen, ook binnen de NVDAT zelf. Dus als je wat wil doen en je hebt wat tijd beschikbaar, 
onderschat jezelf niet, je weet meer dan je denkt. Wij kunnen nog steeds alle hulp gebruiken! 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/vaktherapie
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Focus 2018  
 
Als ik  echter BB-er blijf, wil ik me het komend jaar blijven focussen op de schrijfgroepen, 
lopende en nieuwe. Ook wil ik alsnog een nieuwe training “meetinstrumenten binnen 
lichaamsgerichte therapie” organiseren. 
Daarnaast wil ik me hard maken voor de erkenning van de Codarts danstherapiemaster door 
het RBCZ.  Op dit moment is het zo dat het RBCZ het diploma van de Master niet erkennen en 
waardoor een aantal NVDAT-leden onvoldoende cliënten de verzekerde zorg kan leveren. 
Samen met Codarts wil ik hier verandering in brengen.  
De FVB heeft al een aantal pogingen gedaan om de RBCZ te overtuigen dat de Master 
opleidingen aan alle criteria voldoen maar ze blijven dit om onduidelijke redenen weigeren. De 
FVB heeft helaas geen juridische mogelijkheden om dit aan te pakken. Vandaar deze inspanning 
van de NVDAT, zodat vrijgevestigde therapeuten meer ruimte krijgen om hun boterham met 
onze mooie vak te verdienen. 
 
In het kader van bovenstaande is het ook belangrijk om te noemen dat we met de FVB opnieuw 
actie gaan ondernemen om in het BIG-register te komen, waardoor de erkenning van het RBCZ 
niet meer van toepassing is. Eén actie in dit kader is dat alle bachelor opleidingen Creatieve 
Therapie hun naam wijzigen en per 2019 'Vaktherapie' heten.  
 
In de vorige ALV in 2017, is positief gestemd op een voorstel van het bestuur om een 25% 
kortingsactie te houden voor leden die nieuwe leden binnenbrengen. Helaas is gebleken dat dit 
plan organisatorisch niet haalbaar is. Daarom doen we jullie op de komende ledenvergadering 
een ander voorstel: wanneer iemand lid wordt van de NVDAT en daarbij jouw naam als lid 
noemt, ontvang jij 50% korting op een studiedag of symposium. Met deze actie hopen wij onze 
leden te activeren in het verhogen van het ledenaantal.  
 
 

Vrijgevestigde Vaktherapeuten 
 
Last- but-not-least, want er komen steeds meer vrijgevestigde danstherapeuten:  
Renate Hoenselaar heeft als vrijgevestigde danstherapeut en afgevaardigde van de NVDAT, 
zitting in de Commissie FVB-VVT. Ook wanneer zij straks is afgetreden als Voorzitter van de 
NVDAT, zal ze daar gelukkig nog even blijven. 
Het afgelopen jaar heeft deze commissie zich gebogen over een aantal belangrijke punten:   
er zijn twee studiedagen/avonden georganiseerd voor startende vaktherapeuten, de nodige 
documenten zijn aangepast of gemaakt voor de nieuwe FVB ledensite, er is een overzicht van 
samenwerkingsverbanden op de site gekomen en er is een FB groep opgericht voor leden 
waarin de nodige kennis kan worden gedeeld.  
Verder buigt deze commissie zich met de portefeuillehouder Belangenbehartiging van de FVB 
(Terenja Dors) zich o.a. over de vergoedingen vanuit de gemeentes, profilering van de 
vaktherapeutische beroepen en de vergoedingen via de zorgverzekeraars, PGB en WMO.  
 
Job Cornelissen, portefeuille Belangenbehartiging 
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Werkgroep bij- en nascholing  
 
Dit jaar is de werkgroep bij- en nascholing druk bezig geweest met het organiseren van 
workshops na de ALV en het symposium op 23 september. Beide dagen zijn goed bezocht en 
zijn in de smaak gevallen bij de deelnemers: gemiddeld met een 8 beoordeeld.  
Wellicht is het je trouwens opgevallen; de foto's in dit jaarverslag zijn gemaakt tijdens het 
symposium afgelopen september '17 (fotografe Zeffania Stokkermans).  
 
Door het invullen van de enquêtes is duidelijk geworden dat er vooral behoefte is aan 
praktische workshops. Met deze gedachte is de werkgroep aan de slag gegaan: voor de 
workshop gekoppeld aan de komende ALV zullen in 2018 twee leden een praktische workshop 
geven en zal het symposium in het najaar in het teken staan van de lancering van het eerste 
Handboek voor Danstherapie en de eerste schrijfgroepen Producten en Modulen. Hiermee 
zetten we de lijn door om een uitwisseling tussen leden te stimuleren tijdens deze 
bijscholingsdagen.  
 
Vanuit de NVDAT werkgroep bij- en nascholing is een afgevaardigde betrokken bij het 
organiseren van het FVB-congres najaar 2018. We zijn blij dat Karina van Heemskerk en Daniel 
van Tour de werkgroep zijn komen versterken. Heb je interesse om deze werkgroep ook te 
komen versterken of vragen, meldt je dan aan via nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl 
 
Betreft profilering zijn de volgende punten het vermelden waard: 
 
• Nieuwe Website  

De FVB-website is volledig werkend gemaakt en zijn we druk geweest met het maken van 
een nieuwe ledenwebsite voor de NVDAT. De site kun je vinden onder: 
https://nvdat.vaktherapie.nl/ 
 

• Cliënten Website  
De cliëntenwebsite van de FVB is in de lucht en te vinden op https://www.vaktherapie.nl. Er 
zullen komend jaar nog wat kleine aanpassingen worden gedaan op het deel van de site voor 
danstherapie. Zo zullen de blokken met ‘doen, ervaren, effect’ worden toegespitst op 
danstherapie. Ook wordt er komend jaar gewerkt om de cliëntenwebsite voor danstherapie 
in de lucht te krijgen: www.danstherapie.info  
 

https://nvdat.vaktherapie.nl/
https://www.vaktherapie.nl/
http://www.danstherapie.info/
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• NVDAT ambassadeur 
Als vereniging willen we een ambassadeur werven om de bekendheid van danstherapie te 
vergroten. Binnen het bestuur zijn we hierover in overleg hoe we dit willen vormgeven. We 
zijn op zoek naar een persoon die in Nederland bekend is en liefst iemand die … 
Graag willen we jullie ideeën meenemen, dus heb je een mening of een idee, laat het weten 
via nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl 
 

• Sociale Media 
Door Hanne Verdonschot is alle informatie die belangrijk is voor de NVDAT zeer snel op de 
sociale media gezet. Steeds meer leden hebben de NVDAT Facebookgroep en -pagina 
gevonden en posten daar zelf regelmatig de nodige aankondigingen. Ook zijn Kitty Veldhuis 
en Renate Hoenselaar actief in het plaatsen van belangrijke berichten die op social media 
voorbij komen. 
Komend jaar willen we jullie nog vaker op de hoogte houden over wat we als bestuur doen 
en welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Hier zullen we ook social media en de nieuwe list 
serve voor gebruiken. We willen ieder dan ook uitnodigen om hier zelf actief gebruik van te 
maken en elkaar hier te vinden en belangrijke informatie over danstherapie te delen.  
Ben jij niet weg te slaan van Social Media? Reageer dan op de openstaande taak van 'NVDAT 
Social Media Topper', zie onderaan dit jaarverslag.  
 

• Wikipedia 
Binnenkort is de term Danstherapie ook te raadplegen op Wikipedia.  

 
• Nieuwsbrief 

Leden werden ook afgelopen jaar weer middels nieuwsbrieven geïnformeerd over 
ontwikkelingen. Daarnaast verschijnen er regelmatig FVB nieuwsbrieven en brieven voor de 
VVT (Vrijgevestigden). Het is vooralsnog niet gelukt de nieuwsbrief direct aan de 
ledenwebsite te koppelen. Hier gaan we in 2018 mee aan de slag.  
 

• Week van de Vaktherapie 
Afgelopen jaar is de Week van de vaktherapie voor het eerst gehouden. Er zijn 150 
initiatieven georganiseerd door verschillende vaktherapeuten waaronder ook 
danstherapeuten. Initiatieven individueel maar ook van samenwerkingsverbanden in de 
regio’s, waardoor een mooie start gemaakt is met het profileren van ons beroep. Er was 
aandacht op social media en in de lokale media. 
Voor het komende jaar is de Week van de Vaktherapie verzet, na besluit door de 
verschillende verenigingen, naar 12 tot 18 november 2018. Dit jaar willen we nog meer 
vaktherapeuten enthousiast krijgen om het vak te profileren. Houd je mail en social media 
dus in de gaten of laat het ons weten als je een mooi idee hebt. 
 

• Communicatieplan FVB 
Vanuit de FVB is een strategisch communicatieplan opgesteld om vaktherapie in het 
algemeen meer te profileren.  
Er ligt een FVB Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 met verschillende Goals, Strategieën en 
Actieplannen. Hiervan richten een aantal zich op communicatie, waarvan de volgende 4 
pijlers bestaan:  
Het profileren van vaktherapie als behandelvorm richting verwijzers, potentiële cliënten en 
het grote publiek, Ledenbinding, Ledenwerving en de  Communicatie die de FVB verzorgt 
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gericht op diverse doelgroepen. 
Per pijler is de aanpak verder uitgewerkt, dit is een samenhangend geheel waarbij het ene 
middel het andere versterkt.  
De keuze om van de strategische doelen naar de beschreven inzet van middelen te komen, is 
gedaan op basis van expertise, ervaring en niet onbelangrijk: beschikbare middelen 
(financieel en mankracht). Grote campagnes zijn niet haalbaar vanwege de financiën.  
Er wordt steeds gewerkt met pilots waarbij we doen, evalueren en bijsturen, waarna er 
steeds een moment is ingebouwd dat er een 'go' of 'no-go' gegeven wordt. Voor sommige 
onderdelen zal een projectgroep ingesteld worden, voor andere onderdelen zullen 
bestuursleden communicatie als klankbord fungeren.  
Voor meer toelichting zie het strategisch communicatieplan FVB. 
 

Lianne Versteegen, PR & Communicatie (Kandidaat) 
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Het afgelopen jaar hebben danstherapeuten hun vak op het gebied van kennisontwikkeling flink 
op de kaart gezet. Veel individuele leden hebben zich ingezet om de kennisontwikkeling vooruit 
te helpen. Dit heeft geresulteerd in betere zichtbaarheid van de beroepsgroep danstherapie op 
gebied van kennisinnovatie.  
 
 

Samenwerking KI FVB 
 
De portefeuillehouder KI heeft deelgenomen aan de werkconferenties van de FVB. Het 
afgelopen jaar heeft een sterk accent gelegen op de ontwikkeling van de generieke module 
vaktherapie (GMVT). Binnen de verschillende geledingen van de FVB is er veel discussie gevoerd 
over de tekst. Vanuit de verschillende verenigingen en ook vanuit de NVDAT is een sterke inzet 
gepleegd om de tekst van de GMVT zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de identiteit van 
onze vakgroep. Uiteindelijk is de GMVT gepresenteerd op 30/11/2017 (Klik hier voor de link.)  
 
Het komend jaar zal dit document verder worden uitgewerkt. Door de FVB was een nieuwe 
coördinator voor het doorontwikkelen van de GMVT aangetrokken. Helaas heeft deze de 
functie al vrij snel neergelegd. Op dit moment is er een vacature uitgezet, klik hier voor meer 
informatie. Het was de bedoeling dat komend jaar uit elke beroepsgroep een 
vertegenwoordiger geworven zou worden, die het werkproces aan de generieke module zou 
ondersteunen vanuit het perspectief van de specifieke beroepsgroep.  
 
In het kader van het werk aan de GMVT heeft het bestuur van de NVDAT een tekst aan moeten 
leveren waarin danstherapie beknopt werd omschreven. De uiteindelijke versie luidde als volgt:  
 
 

 
 

 
  

Danstherapie 

Danstherapie benut de samenhang tussen lichamelijke, mentale en emotionele processen. Dynamische 

bewegingsinteracties zoals improvisatie, synchronisatie, relaxatie, dans en spel worden methodisch en 

doelgericht ingezet. Een danstherapeutische behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op regulatie van 

emoties, verbetering van veerkracht en herstel van psychische problemen. Door middel van specifieke 

observatietechnieken stemmen danstherapeuten hun interventies af op de bewegingsmogelijkheden 

van de patient. Gevoelens, gedrag en denkwijzen worden onderzocht en inzichtelijk gemaakt. 

Ritmische en expressieve bewegingsactiviteiten helpen patiënten om vitale processen zoals ademhaling 

en hartfrequentie te reguleren en emotionele spanningen af te bouwen. Bewegingsactiviteiten in 

groepsverband ondersteunen de non-verbale communicatie en sociaal-emotionele interacties. In 

danstherapie kunnen nieuwe ervaringen in het lichaam beklijven en effect hebben in het dagelijks leven.  

(NVDAT, 2017) 

https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/44563/Generieke-Module-Vaktherapie-vandaag-gepresenteerd-tijdens-het-festival-%274-jaar-Kwaliteitsontwikkeling-GGz%27
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/48447/Gezocht-Projectco%C3%B6rdinator-Generieke-Module-Vaktherapie
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/48447/Gezocht-Projectco%C3%B6rdinator-Generieke-Module-Vaktherapie
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Werkgroepen ontwikkeling zorgstandaards en generieke modules FVB 
 
Via de FVB participeert de NVDAT in multidisciplinaire werkgroepen voor de ontwikkeling van 
zorgstandaarden en generieke modules onder de regie en verantwoordelijkheid van het 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (zie voor meer specifieke info: 
https://fvb.vaktherapie.nl/zorgstandaarden) 
 
De meeste FVB werkgroepen voor de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules 
voor diverse doelgroepen hebben in de loop van het afgelopen jaar hun werkzaamheden 
kunnen afronden. De producten van dit werk zijn door commentaarrondes heen gegaan en een 
aantal is inmiddels ook goedgekeurd en verschenen. Leden van de NVDAT hebben meegewerkt 
aan de ontwikkeling van de zorgstandaarden en de generieke module en enkele leden hebben 
ook meegewerkt aan het leveren van commentaar op de uiteindelijke producten. Hierbij 
bedankt het bestuur alle leden die actief hebben deelgenomen in de diverse werkgroepen. 
 
Het is niet voor alle doelgroepen gelukt om vaktherapie ook in de zorgstandaard of generieke 
module te vermelden, maar de realiteit is ook zo dat niet voor alle doelgroepen vaktherapie 
aangeboden wordt.  
 
In de zorgstandaards depressie, angststoornissen en autisme heeft vaktherapie een duidelijke 
en herkenbare plek gekregen. Hier een link voor wie verder wil kijken hoe de zorgstandaards en 
generieke modules er uitzien die reeds opgeleverd zijn: 
https://www.ggzstandaarden.nl/ 
  
Naast deze activiteiten heeft de NVDAT zitting in de Commissie Richtlijnen van de FVB. In deze 
werkgroep worden richtlijnen specifiek vanuit vaktherapie geschreven voor verschillende 
stoornissen. Het afgelopen jaar is de richtlijn VT-persoonlijkheidsstoornissen opnieuw onder de 
loep genomen, omdat deze nog niet voldoet aan de eisen voor richtlijnen in de GGz van het 
Trimbos Instituut. Verder ligt er voor danstherapie een ontwerptekst DT bij angststoornissen en 
DT bij stemmingsstoornissen klaar.  
Er is op dit moment een openstaande vacature in deze commissie, zie voor meer informatie 
punt 6. Secretarieel.  
 
 

Onderzoeksagenda 
 
De beroepsgroep is via Codarts betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de landelijke 
onderzoeksagenda van de FVB.  
Deze onderzoeksagenda werd in oktober 2017 gepresenteerd en bevat veel actuele 
verwijzingen naar onderzoek in de vaktherapie. Ook voor danstherapeuten is dit een 
waardevolle informatiebron. De FVB onderzoeksagenda is online gepubliceerd en te vinden 
onder aan de pagina van deze link: 
https://fvb.vaktherapie.nl/strategische-onderzoeksagenda 
 
De evaluatie van de onderzoeksagenda van de NVDAT stond op de agenda van de denktank 
meeting onderzoek danstherapie. Deze vergadering is verplaatst naar januari 2018 en die 
evaluatie zal daarna alsnog aangeboden worden. 
 

https://fvb.vaktherapie.nl/zorgstandaarden
https://www.ggzstandaarden.nl/
https://fvb.vaktherapie.nl/strategische-onderzoeksagenda
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Onderzoeksvoorstellen door leden 

De NVDAT onderzoeksagenda was ook het startsein om leden te vragen onderzoeksvoorstellen 
aan te dragen. Ook de FVB had in voorbereiding op de strategische onderzoeksagenda leden 
opgeroepen om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Vanuit de beroepsgroep dans zijn destijds 
enkele voorstellen gekomen.  
Via verschillende lijnen wordt gepoogd om tot uitvoering te komen van voorgestelde 
onderzoeken. Daarbij is het oogmerk vooral ook om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare 
middelen en mankracht om te gaan. Waar mogelijk wordt de samenwerking tussen werkveld en 
de opleidingen in Rotterdam en Heerlen ondersteund. In de evaluatie van de onderzoeksagenda 
wordt een overzicht gegeven van lopende projecten.  
 
 

Inrichten kennisbank NVDAT 
 
Er is veel informatie verzameld ten behoeve van de generieke module en de zorgstandaarden. 
Deze informatie bestaat voornamelijk uit literatuurverzamelingen. De NVDAT wil deze 
informatie graag toegankelijk maken voor alle leden.  
De kennisbank zal via een dropbox account toegankelijk worden voor NVDAT leden. Het 
afgelopen jaar heeft het bestuur een account ingericht, Geertje Kuipers heeft i.s.m. Rosemarie 
Samaritter een mappenindeling voorgesteld voor het openbare gedeelte van de kennisbank 
NVDAT. De mappen zijn inmiddels redelijk gevuld en gaan hopelijk zo spoedig mogelijk online.  
 
 

Shared knowledge/ kennis delen 
 
Ook in 2017 heeft er een studiedag in het kader van “co-creating a body of knowledge” plaats 
gevonden. Leden hebben zich krachtig ingezet om zoveel mogelijk met elkaar tot 
kennisontwikkeling en beschrijving van het DT werk te komen. Anke Michiels heeft een dag 
verzorgd rondom werkvormen. Hieraan gekoppeld is een onderzoek naar de beschrijving van 
werkvormen door danstherapeuten. 
 

Afstudeeronderzoeken gepresenteerd 

Een nieuw initiatief is de uitnodiging aan danstherapie studenten die met een goede 
beoordeling hun afstudeeronderzoek hebben kunnen afronden om een stukje te schrijven voor 
de nieuwsbrief NVDAT. Een eerste bijdrage is inmiddels verschenen. 
 

Handboek danstherapie 

In 2017 heeft Rosemarie Samaritter vanuit KI NVDAT het initiatief genomen voor een handboek 
danstherapie. Veel leden hebben naar aanleiding van de oproep een voorstel voor publicatie 
ingediend. Het schrijfproces onder redactie van Ina van Keulen, Nicki Wentholt en Rosemarie 
Samaritter verloopt tot nu toe volgens planning. De verwachting is dat het boek in 2018 kan 
verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vakgroep danstherapie binnen 
eerst de Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie, nu de FVB.  
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EADMT 
 
De NVDAT is ook het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen op 
Europees niveau. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de EADMT zijn de nieuwe 
opleidingsstandaards voor toetreding tot de EADMT aan de orde geweest.  
Deze standaard was voor de NL delegatie stof tot veel discussie omdat er uit wordt gegaan van 
een academisch Master niveau. In Nederland hebben wij twee opleidingsvarianten die tot 
danstherapeut opleiden, de Bachelor DT van de Hogeschool Zuyd en de Master DT van Codarts 
in Rotterdam. Beide opleidingen kennen een hoge standaard, zijn erkend in Nederland en 
worden regelmatig gevisiteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatiecommissie 
Opleidingen). Weinig andere Europese landen kennen een dergelijke strenge controle op het op 
beroepsopleidingen. Bovendien bestaat er in Nederland een registratiesysteem voor 
danstherapeuten. 
Toch blijkt het lastig om in Europees verband enerzijds de eigenheid van de opleidingssystemen 
te borgen en anderzijds te komen tot een gezamenlijke standaard die het professionele niveau 
van de beroepsgroep borgt. Nu ligt er een document van de EADMT waarin de Nederlandse 
Bachelor variant uitgesproken meegenomen is. Dit punt blijft wel nadrukkelijk onder de 
aandacht van KI NVDAT. De betrokkenheid van Christina Wintels bij de ontwikkeling van de 
Europese opleidingsstandaards wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.  
 
 

Vooruitblik 2018 
 
Voor 2018 zal de portefeuille KI vooral gericht zijn op het voortzetten van het huidige beleid en 
het opvolgen van lopende projecten.  
Rosemarie Samaritter zal de functie van portefeuillehouder KI tot 2019 vervullen. Op dit 
moment wordt al actief gezocht naar een opvolger, zodat die goed ingewerkt kan worden.  
De personele wisseling komt op een goed tijdstip. De grote kaders voor KI binnen de NVDAT zijn 
uitgezet, de ontwikkeling van KI in de FVB verlopen in een rustiger vaarwater dan de 
voorgaande jaren. Een goed moment dus om zaken over te dragen aan een opvolg(st)er en deze 
rustig in te werken.  
 
 

Tenslotte 
 
De NVDAT kan terugkijken op een vruchtbaar jaar 2017 wat betreft de ontwikkeling van 
kennisprojecten en onderzoek. De samenwerking tussen NVDAT en FVB verloopt op gebied van 
de kennisinnovatie zeer constructief. De NVDAT zoekt telkens actief naar de samenwerking met 
de opleidingen DT in Heerlen en in Rotterdam en ook dit verloopt bijzonder constructief. De 
inzet van vele leden heeft danstherapie voor KI op verschillende plekken goed op de kaart 
gezet.  
Als we de huidige stand van zaken peilen aan de beleidsvoornemens zoals die in 2016 zijn 
geformuleerd (zie kader hieronder) dan kunnen wij stellen dat wij prima op weg zijn naar de 
ontwikkeling van een danstherapeutische body of knowledge.  
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Vensters op KI tot 2018 (geformuleerd in 2016): 

Leden NVDAT/KI: FVB/KI: producten/KI: onderzoek/KI: 

KI ondersteuning 
van leden in hun 
werksituatie. 
 
Ontwikkeling 
producten en 
modules om EBP 
aan te tonen 

Participatie in 
klankbordgroepen 
en werkgroepen 
ZS.  
 
DT’ers bundelen 
krachten 

Ondersteunen van het 
schrijven van producten. 
 
Focus: aanwezige 
beroepsspecifieke kennis 
in kaart brengen. 
 
Ondersteuning door bij-
en nascholingscommissie 

Landelijk & 
internationaal l 
NVDAT-FVB - 
samenwerking 
tussen KenVak en 
CAfH. 
 
Focusprojecten 
 
Literatuuronderzoek  
 
Studenten 
verzamelen 
onderzoeksprojecten  
 
Databank op website 
 

 
 

Rosemarie Samaritter, portefeuille Kennisinnovatie 
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Met ingang van het derde kwartaal heb ik het stokje overgenomen van oud-penningmeester 
Amber Mans-Klop en heb ik mij voornamelijk met de volgende zaken bezig gehouden: 

 Het controleren, goedkeuren, doorsturen van de ingediende declaraties naar het MOS 
en het controleren van een goede verwerking hiervan op de kwartaalcijfers; 

 Het bewaken van de NVDAT begroting 2017 en het opstellen van een nieuwe NVDAT 
begroting 2018; 

 Het bewaken van begrotingen van studiedagen georganiseerd vanuit de NVDAT; 
 Voorbereiden van de vergaderingen van de FVB commissie Financiën. Hierin zitting 

genomen en standpunten en vragen van de NVDAT overgedragen aan 
Irene Rentenaar (directeur FVB) of Wilma Cligge (penningmeester NVPMT).  
N.B. vanuit deze commissie wordt er op de jaarcijfers van de FVB toegezien en de 
meerjarenbegroting FVB 2018, 2019 en 2020 goedgekeurd; 

 Deelgenomen aan vergaderingen binnen het bestuur van de NVDAT, meegedacht over 
beleid, visie, wensen en plannen van de NVDAT. Waar nodig en van toepassing, de 
financiële mogelijkheden onderzocht en advies gegeven.  

 
 

Lidmaatschap verhoging per 1 januari 2018 
 
De contributiegelden van de NVDAT zijn sinds 2015 gelijk gebleven. Door het bestuur is 
besloten om voor het jaar 2018 de inflatie van 1,5% van afgelopen jaren door te berekenen en 
af te ronden. Deze verhoging is volgens het NVDAT bestuur te verantwoorden naar onze leden 
en noodzakelijk om de activiteiten die zijn ingezet in 2017 te kunnen voortzetten.  
Hoewel contributiegelden van de beroepsvereniging van andere paramedische beroepen en 
psychologen veel hoger liggen*, kiest het bestuur om bij de contributiebedragen in de buurt te 
blijven die gangbaar zijn binnen de FVB en andere lid verenigingen.   
 

Soort lidmaatschap Contributie 2017 Contributie 2018 

Volwaardig 242,- 246,- 

Belangstellend  147,- 150,- 

Student  71,- 72,- 

2e Lidmaatschap 40,- 45,- 
 
* Vergelijkbare verenigingen: fysiotherapeuten 500 euro (vrijgevestigd), 333 euro (loondienst onder Cao), ergotherapeuten 410 
euro, logopedisten 390 euro, homeopaten 575 euro (incl. beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Wkkgz en registratie). 
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Meerjarenbegroting en afdracht 
 
Akkoord is door het bestuur van de NVDAT gegeven op het idee van een Meerjarenbegroting 
FVB 2018, 2019 en 2020 met een vaste afdracht voor een vastgesteld aantal jaren (gelijk aan 
Meerjarenbeleidsplan). Dit wordt breed gedragen door alle verenigingen. De meningen zijn 
echter verdeeld over de stijging van de afdracht die voorgesteld wordt door het DB en 
discussies worden hierover nog gevoerd. 
 
 

Verwachtingen op de begroting 2018 
 
Strategisch communicatieplan FVB  
Vanuit de FVB is een voorstel neergelegd voor een strategisch communicatieplan voor de jaren 
2017-2022 en hierover is gediscussieerd binnen de lidverenigingen. Het NVDAT bestuur is van 
mening dat het nu heel belangrijk is om gezamenlijk de vaktherapie uit te dragen en meer 
bekendheid te geven bij externen, zoals cliënten en verwijzers. Bovendien is het bestuur ervan 
overtuigd dat we gezamenlijk meer voor elkaar kunnen krijgen dan als beroepsgroep alleen: ten 
eerste ontbreekt het ons aan de juiste middelen en genoeg mankracht en ten tweede is het PR 
effect van één federatie groter dan van 7 verenigingen apart. Gezamenlijk bereiken we meer 
dan alleen!  
Wij denken dat we met het huidige communicatie en PR plan een mooie beweging kunnen 
maken. Hier zijn echter wel aanzienlijke kosten aan verbonden, welke op de begroting van de 
NVDAT zullen drukken middels een stijging van de afdracht aan de FVB. 
 

GMVT  en vacature projectcoördinator 

Onder de verantwoordelijkheid (en met financiële steun) van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGz is in opdracht van de FVB in de periode oktober 2015 – november 
2017 de GMVT ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de GMVT (implementatie en 
onderhoud) richting 2020 is een projectcoördinator GMVT noodzakelijk voor gemiddeld 12 uur 
per week (0,33 fte). Vooralsnog tot eind 2018. 
Een voorstel voor de financiering van deze vacature is besproken en goedgekeurd door de 
NVDAT en iedere vereniging gaat zijn best doen om iemand aan te leveren.  
Er is bekeken hoe de 'grote' verenigingen een 'kleine' vereniging zoals de NVDAT kunnen 
helpen, middels een solidariteitsfonds. Wij zijn alle verenigingen ontzettend dankbaar dat de 
NVDAT als vereniging met weinig financiële middelen gebruik kan maken van deze 
solidariteitsregeling en ondersteuning van de grotere verenigingen. De NVDAT heeft hier met 
relatief weinig leden simpelweg te weinig financiële middelen voor.  
 

Kennisinnovatie 

Uitgangspunt is een voorzetting van de activiteiten van 2017 m.b.t. het stimuleren en 
bevorderen van kennisinnovatie. Zo heeft het bestuur van de NVDAT er wederom voor gekozen 
om te investeren in twee schrijfgroepen (CPMO), om mensen te stimuleren en op weg te helpen 
in het vormen van gevalideerde literatuur. Hier zijn behoorlijke kosten aan verbonden voor de 
NVDAT (1500 euro plus reiskosten), waarbij gekozen was voor een financieel 
samenwerkingsverband met de NVBT om kosten te delen naar het aantal schrijfgroepen.  
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Omdat wij het belangrijk vinden dat schrijfgroepen ook zichtbaar worden organiseren we aan 
het eind van elk schrijftraject een workshopdag waarin de resultaten van het product of de 
module gepresenteerd worden. 
Omdat de NVDAT als vereniging investeert via schrijfpersonen, worden deze personen wel 
geacht om iets terug te doen in de vorm van bijv. het geven van een posterpresentatie/ en of 
een studiemiddag invullen voor anderen leden.   
 
Noodzaak om het ledenaantal van de NVDAT te vergroten 
Ook ik wil als nieuwe penningmeester van de NVDAT de grote noodzaak benadrukken voor een 
groter ledenaantal van de NVDAT. De inkomsten vanuit lidmaatschappen vormen de 
voornaamste binnenkomende geldstroom en is tevens het budget waar we als vereniging mee 
kunnen acteren. Overigens is een groot ledenbestand ook evident voor weging m.b.t stemrecht 
binnen de FBV. Als kleinste lidvereniging van de FVB moeten we hetzelfde werk al met minder 
man doen, maar ook met minder financiële middelen. Op de komende ALV zullen we dit punt 
met onze leden bespreken en onze ideeën kenbaar maken.  
 
Ik hoop tijdens de ALV in maart 2018 voor de komende jaren gekozen te mogen worden als de 
nieuwe penningmeester van de NVDAT en het vertrouwen te hebben van de leden, in deze voor 
mij nieuwe portefeuille, waarin ik mij persoonlijk en professioneel verder zal kunnen 
ontwikkelen.  
 
Sabine Seijerlin, Penningmeester (kandidaat) 
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Als secretaris mag ik dit jaarverslag afsluiten en dat zal ik doen met een dankwoord. 
 
Op deze plek bedank ik namens het gehele bestuur graag (nogmaals) alle leden die zich op wat 
voor manier dan ook voor de NVDAT hebben ingezet. Als bestuur genieten we ervan te merken 
dat steeds meer leden in actie komen, een workshop geven, in een werkgroep zitting nemen, 
organiseren, feedback geven, vragen stellen, mee denken en het bestuur ondersteunen.  
 
In dit jaarverslag zijn de namen van enkele actieve leden expliciet genoemd. We zijn ons ervan 
bewust dat lang niet iedereen die zich heeft ingezet, bij naam genoemd is. Aangezien wij onze 
actieve leden graag persoonlijk willen bedanken, vragen we je hierbij ons even een mail te 
sturen en ons te laten weten wat jij gedaan hebt of welke taak/taken je momenteel voor de 
NVDAT uitvoert. Wij zullen dan een overzicht van actieve leden maken en dit regelmatig 
updaten, zodat het jaarverslag van volgend jaar compleet is met namen van alle bezige bijen 
onder onze leden. Mail naar nvdat.secretaris@vaktherapie.nl  
 
Wanneer je hier helemaal aan het eind van dit verslag aangekomen bent en jezelf afvraagt 'goh, 
zou ik ook iets voor de vereniging kunnen betekenen?' Dan is het antwoord: JA! 
 
Om het makkelijk te maken hebben wij een overzicht gemaakt van openstaande functies en 
taken, zowel binnen de NVDAT als verenigingsoverstijgend.  
 
Zit er iets voor jou bij? Neem dan contact met ons op.  
 

Kitty Veldhuis, Secretaris 

 

 

 

 

 

(foto's door Zeffania Stokkermans) 
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Bijlage: openstaande vacatures en taken NVDAT/ FVB 
 

Vacatures Bestuursleden NVDAT 

 

Functie Gem. tijds-

investering 

Reageer 

voor 

Meer info via Vergoeding 

Portefeuillehouder 

Belangenbehartiging 

3u p wk 16-2- 18 Job Cornelissen: 

nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.

nl  

€1000,- p.jr. 

Portefeuillehouder 

Kennisinnovatie 

3u p wk  Rosemarie Samaritter: 

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  

€1000,- p.jr. 

 
 

Openstaande Taken NVDAT 

 

Taak Gemiddelde 

tijds-investering 

Meer info via 

Social Media Topper 1u p wk Lianne (PR/Communicatie): 

nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl  

 
"Je blijft op de hoogte van huidige stand van zaken binnen de FVB en NVDAT door 

maandelijks of om de maand bij de NVDAT skype vergaderingen aan te sluiten. 

Belangrijke updates die hieruit voortkomen weet jij op een goede manier aan de 

leden over te brengen door regelmatig posts te plaatsen op Facebook, LinkedIn en 

Twitter. Je vindt het leuk om je bezig te houden met social media en de volgers te 

prikkelen, te inspireren en te activeren." 

 

Coördinator 

Zorgstandaarden en  

Gen. Modules 

1u p wk Rosemarie Samaritter: 

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  

 
"Regelmatig wordt de Portefeuillehouder Kennisinnovatie gevraagd om op 

Zorgstandaarden en Generieke Modules commentaar te leveren. (Bijv. 

Zorgstandaard ADHD/ Generieke Module Diversiteit, etc).  

Het is van belang dat er specifiek gekeken wordt naar de inhoud van deze 

documenten in relatie tot het vakgebied van de danstherapeut / vaktherapeut. De 

Coördinator Zorgstandaarden en Gen. Modules heeft als taak het overzicht te 

houden over de inkomende vragen mbt deze documenten en NVDAT-leden die met 

de betreffende doelgroep / thema bekend zijn, te activeren deze te lezen en 

commentaar te leveren." 

 
 

  

mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
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Overkoepelende Commissies, Projecten, zie o.a. https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures 

 

Commissie Gemiddelde 

tijds-

investering 

Meer info via Vergoeding 

Comm. Richtlijnen 3u p wk Rosemarie Samaritter: 

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  

 

Meer lezen:  

https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-

richtlijnen 

 

€1500,- p.jr. 

Discipline- 

vertegenwoordiger 

GMVT 

4u p wk NVDAT 

nvdat.info@vaktherapie.nl  

 
"De inhoudelijke input voor de doorontwikkeling GMVT 

moet natuurlijk van de verenigingen komen. Er dient 

daarom per beroepsvereniging een 

disciplinevertegenwoordiger GMVT te worden 

aangesteld die de gevraagde vakspecifieke input 

aanlevert aan de projectcoördinator GMVT." 

 

€1500,- p.jr. 

Register Vaktherapie: 

- registratiecommissie 

- beoordelingscommissie 

- accreditatiecommissie 

1-2u p wk Register Vaktherapie: 
info@registervaktherapie.nl 
 
De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel 
het beoordelen van aanvragen om opgenomen te 
worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze 
commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden 
als supervisor.  
De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen 
het accrediteren van bij- en nascholing en van 
intervisiegroepen.  
http://registervaktherapie.nl/organisatie/ 

 

vrijwilligers-  

en reiskosten 

vergoeding 

Visitatiecommissie FVB 

(vrijgevestigde 

danstherapeut) 

0-1u p.wk visitatie@vaktherapie.nl  

 E-mails beantwoorden, stukken lezen, 
brainstormen over zaken die gevraagd worden 
zodat de hele commissie of het bestuur of de 
vaktherapeuten gevoed worden (maximaal 1 uur 
per 2 weken) 

 Af en toe telefonisch contact met gevisiteerden 

 Twee keer per jaar een avondvergadering op het 
FVB kantoor te Utrecht 

 https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-
Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s 

Reiskosten 

Projectgroep Organisatie 

Week vd Vaktherapie 

 s.vanderlugt@vaktherapie.nl 
Samen met mensen van andere disciplines houd je je 

bezig met de organisatie van de Week van de 

Vaktherapie.  

Reiskosten 

 

https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
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