Jaargang 2015; nieuwsbrief 5– 25/02/2015
Beste collega, beste student,
Hierbij onze vijfde nieuwsbrief van de jaargang 2015 met enkele interessante topics.



1 maart 2015: nieuwe website!!
1 maart activeert het VE haar vernieuwde website www.ergotherapie.be, een site waarop we
ergotherapeuten, cliënten, professionelen, studenten, geïnteresseerde surfers passende informatie
aanbieden via 8 menu’s met elk hun respectieve submenu’s.
Onder de fotobanner vindt de bezoeker een zoekfunctie naar ergotherapeuten die zelfstandig
werken.
De info op www.ergotherapie.be betreft informatie over het Vlaams Ergotherapeutenverbond en over
ergotherapie.
Via deze site kan de bezoeker ook informatie vinden over studiedagen en kan hij inschrijven op de
VE-studiedagen.
De info op de site wordt permanent aangevuld en geüpdate.
De website wordt ook gebruikt als archief, die permanent aangevuld wordt en die na 24 april enkel
door de leden geconsulteerd kan worden.
Via de website kan elke zelfstandige ergotherapeut die het wenst zijn gegevens laten publiceren,
zodat potentiële cliënten hen rechtstreeks kunnen bereiken.
Werkgevers kunnen vacatures laten publiceren.
Ergotherapeuten kunnen hun expertise delen met andere ergotherapeuten.
Grasduin even door de site en geef je feedback via info@ergotherapie.be
Tot en met 23 april, datum waarop we de REVA-studiedag organiseren, zijn alle bladzijden van de
site voor iedereen open.
Vanaf 24 april worden een reeks bladzijden gesloten voor wie geen lid is. Leden zullen deze info
kunnen consulteren via hun persoonlijke inlog en passwoord.



Associatieovereenkomst met Federatie Vrije Beroepen:
Sinds 24 februari zijn we lid van de Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen. Deze Federatie is een
onderdeel van Unizo. Het grootste deel van de verenigingen en organisaties van
gezondheidsberoepen/werkers zijn verbonden met deze federatie.
Grosso modo zijn de bepalingen van de overeenkomst de volgende
o FVB versterkt op vraag ondersteuning inzake belangenbehartiging.
o FVB wenst samen met het Vlaams Ergotherapeutenverbond op te komen voor de
maatschappelijke (her)waardering van de vrije en intellectuele beroepen, bij de overheid en
bij de publieke opinie. Het Vlaams Ergotherapeutenverbond wordt betrokken bij de
standpuntbepaling van de Federatie Vrije Beroepen. Zij bieden via de overeenkomst een
zetel aan in hun Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Ook deelname aan
allerhande commissies is mogelijk.
o FVB informeert haar leden via hun secretariaat (oa allerlei publicaties) en websites.
o FVB organiseert informatie- en opleidingssessies voor de leden van de organisaties (VE
dus)
o FVB stelt haar “netwerk” ter beschikking, om bijvoorbeeld contacten te hebben met
organisaties en instellingen te bevorderen.
Dus, een heel belangrijke stap voorwaarts....We komen daar zeker nog op terug.



So you think you can play? studiedag Arteveldehogeschool -Kronkels; (13 maart
2015)
"Hoe kunnen we jonge, kwetsbare kinderen zo goed mogelijk laten participeren in het dagelijkse
leven door middel van spel?"
Deze studiedag richt zich voornamelijk naar ergotherapeuten, werkzaam met jonge kinderen met
een ontwikkelingsstoornis. Het wordt een 'inspiratiedag', waar we naast een boeiende lezing, ook
drie workshops aanbieden, waarin we meteen al concreet aan de slag kunnen gaan.

In bijlage de folder met alle info..
Hieronder ook vind je het volledige programma en de inschrijvingslink:
PROGRAMMA



REVA 2015
Op 23, 24 en 25 april 2015 gaat de 38ste REVA-beurs door in de Flanders Expo Gent. Het VE heeft
een stand (vernieuwd!) gedurende die dagen op de beurs.
Op donderdag 23 april gaat onze studiedag door.
Thema van de studiedag is 'Zet uw ergo op de markt!'. Gezien een aantal recente ontwikkelingen
dachten we dat de focus best kon liggen op de manier waarop ergotherapeuten, zowel intra- als
extramuraal, hun beroep kunnen profileren en hun eigen capaciteiten in de verf zetten!!
Hou de website en de komende nieuwsbrieven in het oog. Meer info komt eraan. Binnenkort....



Belangrijke ergotherapie-nieuw-items
In de komende nieuwsbrieven willen we heel expliciete aandacht besteden aan een aantal items die
momenteel en voor de nabije toekomst heet van de naald zijn voor ergotherapie. En dat zijn er heel
wat!
De komende nieuwsbrieven die vormingsitems bevatten sturen we naar alle ergotherapeuten. De
andere sturen (dus ook die waarvan hier sprake) we alleen naar de leden. Als je dus op de hoogte
wil blijven, word lid! Vervoeg ons en beleef alles mee vanaf de eerste rij!



VE op Facebook
Ga zeker eens kijken op onze Facebook-pagina. Onderschrijf de 'vind ik leuk' en laat van je horen.
Adres is https://www.facebook.com/VlaamsErgotherapeutenverbondVZW.



Onze sponsors

Dus tot verder nieuws. Heel binnenkort! Jonny Peeters, voorzitter VE VZW

