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Een beroepsvereniging is 
nodig  

Nood aan een duidelijke beroepsidentiteit 

Ø evoluerende maatschappelijke tendenzen  
  

 

o  mondiger cliënt  
o  kritischer staff,  
o  groeiende vraag naar Evidence Based Practice  
o  groeinde vraag naar kwaliteitszorg  
o  besparingen (RIZIV) 

Historiek van VE 
oprichting: 18 maart 1971. 

- (…) bevorderen v/d studie van "ergotherapie" …  
 
- deze inzichten dienstbaar maken aan  
   * verantwoorde zorg voor gehandicapten 
- beroepsbelangen van de leden beschermen …  
- kennis van ergotherapeuten vervolmaken … 
- vereiste contacten leggen en onderhouden …. 

 i.f.v. de verwezenlijking van de sociale en 
wetenschappelijke strevingen van het beroep… 

Historiek van de Vereniging 

•  Titel was ‘arbeidstherapeut’, …’92: officieel ergotherapeut) 
•  VZW 

•  VE groeit langzaam uit tot volwaardige beroepsvereniging  

•  Gedragen door vrijwilligers 

•  KB van 8 juli 1996: statuten van de ergotherapeut 

•  15/12/2010: nomenclatuur ergotherapie 

•  01/01/2013: erkenning ergotherapie 
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Nationale Belgische Federatie  

van Ergotherapeuten 
 
 

COTEC 
Council of Occupational Therapy  

for the European Countries 
 
 

WFOT 
World Federation  

of Occupational Therapists 
 
 

World Federation of Occupational Therapists  
•  Ondersteunen van: Ergo-opleidingen overal ter wereld 

•  Uitgifte van de ‘minimal standards for education’ 
                  het kwaliteistlabel ‘WFOT approved’ 

•  Kwaliteitsbewaking 
 

•  Uniformiseren van essenties van het ergotherapieberoep 
•  Omschrijving ET 
•  Terminologie, vertalingen van officiële documenten 
•  Ethische en beroepscode 
•  Informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie uitwisselen 

 
•  Promotie Ergotherapie 

•  Onderhandelen met overheden 
•  Organisatie Wereldcongres 

http://www.wfot.org 
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Council of Occupational Therapy for the 
European Countries (1986) 

www.cotec-europe.org 

• Ondersteunt Ergo-opleidingen in Europa 
•  Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Europese opleidingen 
•  Start en ondersteunt nieuwe opleidingen (bv. Oost-Europa) 
 

• Uniformiseert essenties van het ergotherapieberoep 
•  Terminologie, vertalingen van officiële documenten 
•  Ethische Code van WFOT->Standard of Practice 
•  Wisselt info, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie, enquetes, … uit 
 

•  Voert promotie rond Ergotherapie 
•  Legt contacten op Europees niveau en de buiten de EU  
•  Organiseert "Europees Congres" 
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NBFE – FNBE (1960) 

Vlaams 
Ergotherapeutenverbond 

(1971) 

Association  
des Ergothérapeutes 

(1973) 

Nationale Belgische Federatie voor Ergotherapie  

Nationale Belgische Federatie voor Ergotherapie  

Website: http://www.ergobel.be 

• Ondersteunt Ergo-opleidingen binnen België 
•  Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Belgische opleidingen 
 

•  Uniformiseert essenties van het ergotherapieberoep 
•  Terminologie, vertalingen van officiële documenten 
•  Ethische Code van WFOT->Standard of Practice 
•  Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie) 
•  Leden worden gemandateerd binnen COTEC en WFOT 
 

•  Voert promotie m.b.t.Ergotherapie 
•  Vertegenwoordigt Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak  
•  contactorgaan met de Federale overheid, nationale instanties en adviesraden 

Sinds 1968 lid van de WFOT 

NBFE – FNBE (1960) 
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Onze doelstellingen:  
l de kwaliteit ergotherapie bevorderen         

                                         beschermen 
l de belangen van haar leden behartigen 

 
l Ergotherapie bij overheden, organisaties 

en cliënten bekend maken en promoten 

Hoe meer ergotherapeuten lid zijn van het VE, 
 hoe sterker haar onderhandelingspositie is bij 

overheid, instanties en raden. 

l  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag 
informeert 

l  Geeft i.s.m. uitgeverij ACCO het JAARBOEK ERGOTHERAPIE uit. 
l  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE  
l  Organiseert een Ondersteunings- en Kenniscel Ergotherapie 

(OKE) 

Info@ergotherapie.be 

VOOR MEER INFORMATIE... 

Het VE 
INFORMEERT 

l  Houdt nauw contact met ergo-opleidingen 
l  Organiseert zelf vorming of  
l  participeert in de organisatie van externe vorming 
l  organiseert of ondersteunt werkgroepen en discussiefora 

–  Werkgroep WZC-ROB, 
–  Werkgroep beroepsprofiel, 
–  Werkgroep AGD, 
–  Werkgroep Wintermeeting 
–  enz. 

l  OKE (wetenschappelijk onderzoek) 

Het VE organiseert  
VORMING en BIJSCHOLING 

l  met regionale ministeries en beleidsorganisaties, 
–  RIZIV,  
–  Vlaams Fonds,  
–  Mutualiteiten, Wit-Gele Kruis,  
–  Huisartsenorganisaties,  
–  Ministerie van Onderwijs 
–  NRPB   

 
l  schreef & onderhandelde de ergostatuten (4 sept 1996), 
 
l  realiseerde een ERGO-NOMENCLATUUR 

Het VE 
ONDERHANDELT 

l  Organiseert een juridische cel, 
l  Ondersteunt leden in eventuele gerechtelijke procedures, 

Het VE  
VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN  
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“Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg. 

edith@ergotherapie.be 
VOOR MEER INFORMATIE... 

Het VE 
organiseert de werkcel "EDiTh" 

Doelstellingen 
l   Ergotherapeutische dienstverlening in de thuiszorg verzekeren 
 

l   Ergotherapeuten bereikbaar maken voor hulpvragers, mantelzorgers, prof 
 

l  Info uitwisselen tussen de leden, opleidingen en andere (par) medische  
   beroep 

edith@ergotherapie.be 
VOOR MEER INFORMATIE... 

Het VE 
organiseert de werkcel "EDiTh" 

Aanbod: 

l   Een ondersteunend netwerk voor ergo’s die aan thuiszorg doen. 
l   Practische info mbt verschillende onderwerpen omtrent thuiszorg 
l   vorming 
l   … 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil beroep doen op ondersteuning vanuit OKE 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil gaan werken in het buitenland 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil dat kwaliteit van de beroepsuitoefening 
gewaarborgd wordt 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil actief deelnemen aan uitbouw van het 
beroepsprofiel 
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Waarom loont VE-lidmaatschap? 

Je vindt het belangrijk dat met RIZIV, Vlaams Fonds, 
Mutualiteiten, enz onderhandeld wordt om de 

ergobelangen te verdedigen 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil juridische ondersteuning als je problemen op 
het werk hebt. 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil onbeperkte toegang hebben tot de Website 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil over heel wat ergozaken geïnformeerd worden 
via nieuwsbrieven 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil tegen sterke reductie aan bijscholingen 
deelnemen 

Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je vindt het belangrijk dat het VE betrokken wordt bij 
verdere nomenclatuurbesprekingen 
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Waarom loont VE-lidmaatschap? 
 

Je wil actief deelnemen aan verschillende 
domeinspecifieke werkgroepen 

Wat betekent jouw lidmaatschap  
voor het VE? 

Een mandaat geven om de nodige stappen te zetten om haar 
doelstellingen te bereiken  

Een hoog ledenaantal betekent een sterkere uitgangspositie in 
besprekingen 

Meer mogelijkheden bieden om projecten te verwezenlijken  

Meer mogelijkheden om nieuwe initiatieven op te zetten 

Daarom………. 

l  Word lid, 

l  Deel uw ervaringen in het forum, 

l  Sluit aan bij werkgroepen, 

l  Stuur een interessant artikel door, 

l  Word lid van de Beheerraad 

Gemandateerden van het VE 
l  Voorzitter, PR: Jonny Peeters 
l  ombudsdienst / webmaster: Marc Coulier 
l  Secretariaat / financieel beheer : Pierre Seeuws 
l  Thuiszorg, EDiTh: Petra Van Oevelen 
l  Internationalisering WFOT, COTEC : Marlies Suetens 
l  Internationalisering ENOTHE: Marc Velghe 
l  Mandaat Ontwikkelingsproblematiek: Tine Vermeiren 
l  OKE: Aline Ollevier 
l  PR: Katja De Cordt, Loeka Vanderborcht 
l  Administratief medewerkster: Marleen Bogaert 

Gemandateerden van het VE 

 
l  Extern mandaat NRPB: Pierre Seeuws 

Welkom aan alle nieuwe 
leden ! 

l  Gediplomeerd lid             85 € 
l  Student lid               35 € 
l  Koppels                      100 € 
l  Gepensioneerden (65+)           50 €  
l  Lid (buitenland)                     100 € 
l  WFOT              20 € (mits VE-lid) 

ledenwerving@ergotherapie.be 
VOOR MEER INFORMATIE... 


