
5 juni 2019

NIEUWSFLASH
ERGOTHERAPEUTEN EN DE IFIC

Aan elke ergotherapeut die de uitoefening van zijn beroep en de verloning ervan
belangrijk vindt!

Dit is BELAGRIJKE info voor werknemers in de Vlaamse
gezondheidsdiensten!

1. IFIC-UPDATE: HET INTERN BEROEP

Ergotherapie Vlaanderen (EV) organiseerde in de vorige weken 6 info- en
overlegmomenten met collega’s werkzaam in de Vlaamse VIA5-sectoren.
De betrokken sectoren zijn:

- Psychiatrische Verzorgingstehuizen

- Categorale ziekenhuizen

- Ouderenzorg (Enkel de private sector, OCMW-instellingen (Steden en         
Gemeenten) komen waarschijnlijk later aan bod)

- Autonome revalidatiecentra

- Initiatieven voor beschut wonen

Je beroepvereniging stelt voor om een intern beroep aan te tekenen. De 
argumetatie om dit te doen vind je verder in deze Nieuwsflash (Info over 
de IFIC-Procedure).  en op de website van EV 
(via de link IFIC en de standpunten van Ergotherapie Vlaanderen.

http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T8tuhDAM_Bq4ICJIQoADh31KXHqp1B6rAIaNmpeSoO326-tdqZJlz9iWx7MMsuu4zNVAq7qvRNXUPaNVRWrCOna8sEMrrmcm2vMl45WRSiu7EQibSzcI0isgE-S3oaPTPAmx9Iw3azPLvm9qzmUPomtbRutcD7eUfMzYIaNXjLuJZNXwo9we8QR2YFHJBQRe75uyEZEycgMjLebnYHY2gU2IaCU4lk_Q387ESf8iGa_j6Qs98LojflnzMGwBIBH_8IC_q1m7fSGzM3kanrvFyy8vPsZDU0aYURxsURYKRYItJggOfG4e5bzH5Ey5yCSHrD1mlL7BPWpIuDcuSNEUb2hGT4jfVYL_5uvL9vwHvtBsqg


Samengevat: EV stelt dat de functieomschrijving van ergotherapie, zoals 
deze door IFIC werd opgesteld, helemaal niet strookt met de realiteit op 
het werkveld. Daardoor wordt de ergotherapeut/ergotherapie ernstig 
ondergewaardeerd, hetgeen vergaande gevolgen heeft voor je verloning 
en de uitvoering van je dagelijkse ergotherapiepraktijk.

Om jou en je collega’s te helpen bij de procedure voor het intern beroep, 
stellen we 2 documenten ter beschikking.

1. De alternatieve functieomschrijving (via deze link) : het résultaat
van besprekingen met +- 200 ergotherapeuten uit het werkveld.

2. Het “Formulier indiening van het intern, of in voorkomend geval,
sectorieel beroep” (via deze link) : dit is het formulier waarmee je het
intern beroep moet indienen. In dit officieel verplicht document hebben we
de altenatieve functieomschrijving geplaatst. Het document kan je in
word-versie downloaden, dit laat je toe om de tekst aan te passen indien
je dit wenst.

Een belangrijke opmerking als besluit.
Ergotherapie Vlaanderen wil enkel ondersteuning bieden. Zowel de
collega’s die beroep intekenen als collega’s die voor de IFIC-barema’s
kiezen kunnen met hun vragen en opmerkingen tererecht op het
emailadres voorzitter@ergotherapie.be

EV wenst jullie alle succes toe.
Hou ons op de hoogte van jullie acties...

Met vriendelijk groet,

Pierre Seeuws

Voorzitter Ergotherapie Vlaanderen

2. INFO OVER HET NIEUWE BEROEPSPROFIEL VAN DE
ERGOTHERAPEUT

Zet je jezelf als ergotherapeut en je dienst ergotherapie op de kaart, 
gebruik het beroepsprofiel.

Op 27 oktober 2018, Werelddag Ergotherapie 2018, verscheen het nieuwe 
beroepsprofiel van de ergotherapeut.

Dit beroepsprofiel is een instrument voor elke ergotherapeut. Het biedt 
handvaten om de essentie van het beroep uit te leggen. De tekst is 
gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde basistekst. Deze 
basistekst werd door de schrijversgroep herwerkt tot een zeer toegankelijke 
publicatie waarin elk vakjargon werd geweerd.

http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T8tuhDAM_Bq4ICJIQoADh31KXHqp1B6rAIaNmpeSoO326-tdqZJlz9iWx7MMsuu4zNVAq7qvRNXUPaNVRWrCOna8sEMrrmcm2vMl45WRSiu7EQibSzcI0isgE-S3oaPTPAmx9Iw3azPLvm9qzmUPomtbRutcD7eUfMzYIaNXjLuJZNXwo9we8QR2YFHJBQRe75uyEZEycgMjLebnYHY2gU2IaCU4lk_Q387ESf8iGa_j6Qs98LojflnzMGwBIBH_8IC_q1m7fSGzM3kanrvFyy8vPsZDU0aYURxsURYKRYItJggOfG4e5bzH5Ey5yCSHrD1mlL7BPWpIuDcuSNEUb2hGT4jfVYL_5uvL9vwHvtBsqg
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T02LgzAQ_TV6EUNMYqwHD3bbgpe9LOxV0mTUgDGSRLr99zstuzDMvPngzXumU6eTULntGK1aKmldtZxRSirCT_x85X0jbxcum8s1E9Qpu9ptJhBmnxYIardA7pAvndZGyFYBp7WS4i4aWglpdM3l1BgxtfnaLSntMeN9xm4YDxfJtMKP9UdECpyAsckHBPt6zHaLiKxTMzi1YX4ttN8SbAkRo1JgGW7Dx18Zv4e-HqdkofQu6iWMo4FpHN-mONnNlIduDgCJ7M8d0IzVqz8M0d7lqXtRFO9bUbyYygga1cBWlIXFr2Er7hA87Ll7lvqIybvSqKS6rDlnjH3CI66Q8G4w2KJLUbOMoTj2ZRP8D9-ym8svuAZymA
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T02LgzAQ_TV6EUNMYqwHD3bbgpe9LOxV0mTUgDGSRLr99zstuzDMvPngzXumU6eTULntGK1aKmldtZxRSirCT_x85X0jbxcum8s1E9Qpu9ptJhBmnxYIardA7pAvndZGyFYBp7WS4i4aWglpdM3l1BgxtfnaLSntMeN9xm4YDxfJtMKP9UdECpyAsckHBPt6zHaLiKxTMzi1YX4ttN8SbAkRo1JgGW7Dx18Zv4e-HqdkofQu6iWMo4FpHN-mONnNlIduDgCJ7M8d0IzVqz8M0d7lqXtRFO9bUbyYygga1cBWlIXFr2Er7hA87Ll7lvqIybvSqKS6rDlnjH3CI66Q8G4w2KJLUbOMoTj2ZRP8D9-ym8svuAZymA
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T8GKgzAQ_Rq9iCEmJtpDDu22BS97WdirpMloA8aIibT9-x1bFoaZN2-Gx3tW6batde4Uo9WBSiqqA2eUkorwlp8u_NjI65nL5nzJauq1m9w8EljHkO6w6sUBuUF-V9I0QovKcFaZoRZSCGkoldbYgbV8MPmk7iktMePHjF2xHj6SYYKnC1tECWTAuhRWBMu0jW6OiJzXI3g9Y98PJswJ5oSIUVnj6K7d1z6QXuf-BmuApS_73V7_TlMTG8wzX9W4AiSyvBbAGM5MYbPEBJ8ntWsUn-fitzuKMoJBHzAXZeHewsVHOPev0mwxBV9anbTKmlPG2Dc84gQJ_zqLK-arBcsY2mI_LsE_-TbcnP8AYTFxTA
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T8GKgzAQ_Rq9iCEmJtpDDu22BS97WdirpMloA8aIibT9-x1bFoaZN2-Gx3tW6batde4Uo9WBSiqqA2eUkorwlp8u_NjI65nL5nzJauq1m9w8EljHkO6w6sUBuUF-V9I0QovKcFaZoRZSCGkoldbYgbV8MPmk7iktMePHjF2xHj6SYYKnC1tECWTAuhRWBMu0jW6OiJzXI3g9Y98PJswJ5oSIUVnj6K7d1z6QXuf-BmuApS_73V7_TlMTG8wzX9W4AiSyvBbAGM5MYbPEBJ8ntWsUn-fitzuKMoJBHzAXZeHewsVHOPev0mwxBV9anbTKmlPG2Dc84gQJ_zqLK-arBcsY2mI_LsE_-TbcnP8AYTFxTA
mailto:voorzitter@ergotherapie.be


Het resultaat is een onderbouwde tekst die elke ergotherapeut en 
Ergotherapie Vlaanderen kunnen gebruiken bij contacten met cliënten en 
hun omgeving, met collega's zorgverlener, met diensthoofden en directies en 
met de overheid.
Klik hier voor de tekst van dit generiek beroepsprofiel.

De werkgroep VLEGG  (Vlaamse Ergotherapeuten in de Geestelijke 
Gezondheidszorg) heeft, als pionier, het generiek beroepsprofiel vertaald 
naar het eigen werkveld, namelijk de GGZ. In de toekomst zullen nog 
werkgroepen en commissies de tekst naar het eigen werkveld vertalen. Klik 
hier voor de tekst van het "Beroepsprofiel van de ergotherapeut in 
de geestelijke gezondheidszorg"

Ergotherapie Vlaanderen dankt de schrijfgroep van Ergotherapie Vlaanderen 
en VLEGG voor hun inzet en doorzetting bij de realisatie van dit bijzonder 
belangrijk instument in de profilering van de ergotherapie in Vlaanderen.

Deze documenten zijn gratis doawnloadbaar (klik op de foto). Maar 
je kan de publicatie uiteraard ook aankopen, dit tegen de 
productieprijs van € 6,00 (verzendingskosten inbegrepen)

Hiervoor mail je naar info@ergotherapie.be

3. INFO OVER DE IFIC-PROCEDURE

Op 24/04/2019 startte de eerste fase van de implementatie van de nieuwe
IFIC-barema’s in de Vlaamse sectoren (VIA5). 

Het IFIC-systeem is gebaseerd op de vergelijkende “weging” van de
verschillende functies (beroepen). Voor elke functie (beroep) werd, volgens
dezelfde criteria, een functieomschrijving gemaakt. 

Deze omschrijvingen vormen de basis voor de weging.

Het is dus belangrijk dat de functieomschrijving een correcte en up-to-date
omschrijving is, en daar wringt het schoentje! De functieomschrijvingen zijn
gebaseerd op een studie van 2002, en dus erg verouderd.
Een verouderde/foutieve functieomschrijving heeft 2 mogelijke gevolgen:

http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJxVUMuKxCAQ_JrkEiJG8zAHD_OEXPaysHcnaTOCRlHDzPz99g4s7IK0ZXVTVvUilRCtKo1ktBlpT7tm5IxS0hAu-PHCD0N_PfN-OF-KljplrNlWAnH1-Q5RBQPkBuVdCkWpmjVK3YaRjqrRGgbVd32reSMElFbecw6p4IeCXfE8XCLawtP4PaEEMrCY7COCYPfVbAmRcWoFpzasP43Zbxm2jIjRvsXrCNFDSCF6bcAicfljrP7frTGgIGHRZZRrBMgkvAJgKDNbvy9k9q7McrpOp-q9iLb6mg5dnWBGV7BVdWXw97hVt7ds6V71vKfsXb2orGQxHAvGPuCRLGScmxZ8Ytq2YwU7If40GX7Jt_3h_A10tXgJ
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJxVUMlqwzAQ_Rr7YixkSd4OPmTHl14KPfRSFGviCKwFSSbJ33eSUmhhmHmz8Hhv1CC7TshcD4xWPW1oXfWcUUoqwju-PfBN2xz3vGn3h0xQI_Wi7UwgzC5dIUivgZwhvw4trUAJVTU91lowxemZ9rRXtJ4UFzxfhmtKPmZ8k7Ejxs1Eclngrt0akQInoHRyAYFf1lnbiEgbOYORFvNzMTmbwCZEjDYCyxaCAx99cBcNy5Pjj7Dy_G_7dTp9lmiyI15d8jDMASAR__CAxvS0uFWRyZk8DeNx3BWvZ4jiY9zUZYQJlYEtykKjgmCLH-rcPMppjcmZUskkh6zdZoy9wS0ukPBuVNiiY1GzjO0Qv-sEv8OXhXb_Dca2eOk
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1Ts2KhDAYe5p6EUvtrx56cMYRvOxlYe-d9lMLaqV2Rubttyws5JCEhMRp0zTcFF5TUrdEElG3jBKCa8wadnuwTsmhZ1L1D8TJZvzq9xlDnENaIJrDA35CsehmgolLKRUVrbW8fgpFrHS0bSYnoCbFqpeUDsQ6RIeM67rwe4V5zvUsi6jnCJDw8TkgD3m7hpfDNmxF0uMw3su_c7z8GTtRnWBTiLCXVen3BHEvnxADHMX2qezrTGGrnElGI3VDlH7Bda6Qcm50WeYLXFBE75l_-wT_JiWSI9X_Arj6USo
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJxVUMuKxCAQ_JrkEiJG8zAHD_OEXPaysHcnaTOCRlHDzPz99g4s7IK0ZXVTVvUilRCtKo1ktBlpT7tm5IxS0hAu-PHCD0N_PfN-OF-KljplrNlWAnH1-Q5RBQPkBuVdCkWpmjVK3YaRjqrRGgbVd32reSMElFbecw6p4IeCXfE8XCLawtP4PaEEMrCY7COCYPfVbAmRcWoFpzasP43Zbxm2jIjRvsXrCNFDSCF6bcAicfljrP7frTGgIGHRZZRrBMgkvAJgKDNbvy9k9q7McrpOp-q9iLb6mg5dnWBGV7BVdWXw97hVt7ds6V71vKfsXb2orGQxHAvGPuCRLGScmxZ8Ytq2YwU7If40GX7Jt_3h_A10tXgJ
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJxVUMlqwzAQ_Rr7YixkSd4OPmTHl14KPfRSFGviCKwFSSbJ33eSUmhhmHmz8Hhv1CC7TshcD4xWPW1oXfWcUUoqwju-PfBN2xz3vGn3h0xQI_Wi7UwgzC5dIUivgZwhvw4trUAJVTU91lowxemZ9rRXtJ4UFzxfhmtKPmZ8k7Ejxs1Eclngrt0akQInoHRyAYFf1lnbiEgbOYORFvNzMTmbwCZEjDYCyxaCAx99cBcNy5Pjj7Dy_G_7dTp9lmiyI15d8jDMASAR__CAxvS0uFWRyZk8DeNx3BWvZ4jiY9zUZYQJlYEtykKjgmCLH-rcPMppjcmZUskkh6zdZoy9wS0ukPBuVNiiY1GzjO0Qv-sEv8OXhXb_Dca2eOk


- Zowel de verloning als de inhoud van ons beroep kan onderschat worden.
- De functieomschrijving kan door werkgevers gebruikt worden om onze
taakinvulling te bepalen. Als deze niet correct is, lopen we het risico dat we
niet kunnen/mogen doen waar we goed in zijn

Als tegenvoorstel heeft Ergotherapie Vlaanderen, samen met een grote 
afvaardiging van het werkveld, een alternatieve functieomschrijving 
ontworpen. Deze is de basis van onze besprekingen met werkgevers- en 
werknemersorganisaties.
Sinds mei 2018 wordt de invoering van IFIC in de federale sectoren 
uitgerold. Sindsdien probeert Ergotherapie Vlaanderen de alternatieve 
functieomschrijving te laten implementeren, dit samen met de 
beroepsverenigingen van 8 andere beroepen. De eerste gesprekken met 
IFIC vonden in maart 2019 plaats.

Via deze link vindt u een meer uitgebreide nota over IFIC en de 
standpunten van Ergotherapie Vlaanderen

Tot slot, willen we vragen aan de collega’s ergotherapeuten om lid te 
worden Ergotherapie Vlaanderen. In veel onderhandelingen staan we in een 
zwakke positie omdat niet voldoende ergotherapeuten lid zijn. Door dit 
gegeven aanzien sommige organisaties ons niet als representatief en 
houden ze onvoldoende rekening met de ergotherapeut op het werkveld.

Help ons jullie in dit dossier (en in talrijke andere) als sterke
gesprekspartner te vertegenwoordigen. De bal ligt in het kamp van elke
collega!

Pierre Seeuws

Voorzitter
Ergotherapie Vlaanderen

Website IFIC: https://www.if-ic.org/nl/pc-330/geregionaliseerde-sectoren

http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJxVUMlqwzAQ_Rr7YixkSd4OPmTHl14KPfRSFGviCKwFSSbJ33eSUmhhmHmz8Hhv1CC7TshcD4xWPW1oXfWcUUoqwju-PfBN2xz3vGn3h0xQI_Wi7UwgzC5dIUivgZwhvw4trUAJVTU91lowxemZ9rRXtJ4UFzxfhmtKPmZ8k7Ejxs1Eclngrt0akQInoHRyAYFf1lnbiEgbOYORFvNzMTmbwCZEjDYCyxaCAx99cBcNy5Pjj7Dy_G_7dTp9lmiyI15d8jDMASAR__CAxvS0uFWRyZk8DeNx3BWvZ4jiY9zUZYQJlYEtykKjgmCLH-rcPMppjcmZUskkh6zdZoy9wS0ukPBuVNiiY1GzjO0Qv-sEv8OXhXb_Dca2eOk
http://email.mailing.ergotherapie.be/c/eJw1T8tuhDAM_Bq4ICJIQoADh31KXHqp1B6rAIaNmpeSoO326-tdqZJlz9iWx7MMsuu4zNVAq7qvRNXUPaNVRWrCOna8sEMrrmcm2vMl45WRSiu7EQibSzcI0isgE-S3oaPTPAmx9Iw3azPLvm9qzmUPomtbRutcD7eUfMzYIaNXjLuJZNXwo9we8QR2YFHJBQRe75uyEZEycgMjLebnYHY2gU2IaCU4lk_Q387ESf8iGa_j6Qs98LojflnzMGwBIBH_8IC_q1m7fSGzM3kanrvFyy8vPsZDU0aYURxsURYKRYItJggOfG4e5bzH5Ey5yCSHrD1mlL7BPWpIuDcuSNEUb2hGT4jfVYL_5uvL9vwHvtBsqg



