
Beste ergotherapeut, beste student ergotherapie  
Willen jullie nog van tel zijn?  
 
De hervormingstrajecten die onze overheden hebben ingezet, zullen de werking 
van ons gezondheids- en welzijnssysteem tot in de details hertekenen. Het geld 
is op, dus moet zorg en welzijn anders, én ook nog beter. 
Alle zekerheden worden in vraag gesteld, ook “ons werkterrein”, onze dagelijkse 
job. 
Het VE is sterk inhoudelijk betrokken bij deze hervormingen, ergotherapeuten 
nemen actief deel aan de conceptualisatie van de nieuwe zorg en welzijn.  
 
 

We leven niet in een tijdperk van veranderingen,  
maar we beleven een verandering van tijdperk. 

 

Maar! 
Maar we hebben een probleem. Enkel representatieve beroepsverenigingen 
kunnen doorwegen in de besluitvorming. Het VE kan maar als representatieve 
beroepsvereniging beschouwd worden als voldoende ergotherapeuten ons, via 
hun lidmaatschap, een mandaat geven. 
Wij zijn geen representatieve beroepsvereniging! We hebben véél te weinig 
leden. In tijden van besparingen wordt geen rekening gehouden met zwakke 
organisaties. 
Willen we dat andere professionelen/organisaties zwaarder doorwegen bij 
beslissingen die onze toekomst zullen bepalen, of willen we een sterk VE dat aan 
besprekingen kan deelnemen? 
Het VE is een vrijwilligersorganisatie. Aan motivatie en werkkracht van de 
bestuursleden en medewerkers zal het niet liggen.  
 

Nu ligt de bal in het kamp van elke individuele ergotherapeut! 
 
 

Het Vlaams Ergotherapeutenverbond heeft je lidmaatschap nodig, 
omdat elke ergotherapeut die een toekomst wil, het Vlaams 

Ergotherapeutenverbond nodig heeft. 
 
WORD dus VE-LID!!!! 
en ... 
 * Jouw belangen worden bij de overheden en andere organisaties behartigd  
   * Je vindt beroepsinhoudelijke informatie  
  * Je kirjgt een aanspreekpunt voor al je vragen over ergotherapie  
   * Je kunt jouw expertise delen met je collega's en je clie ̈nten  
  * Je krijgt ondersteuning bij het uitbouwen van evidence based practice 
    binnen je interventies?  
  * Je krijgt het Jaarboek gratis in je bus  
   * Je kunt netwerken met je collega's ergotherapeuten  
   * Je krijgt korting op beroepsgerichte VE-vormingsmomenten  
   * Je kunt als zelfstandige ergotherapeut je praktijk kenbaar maken  
   * Je krijgt regelmatig een Nieuwsbrief van het VE 
 
 

Klik hier voor de tarieven. 
	

http://ergotherapie.be/NL/web-2764/Tarieven-2017

