
	

	  
 
 

Het Vlaams Ergotherapeutenverbond  
wordt  

                      Ergotherapie Vlaanderen 
 
We geven het VE een nieuwe boost!  
 
Jullie suggesties, bedenkingen en soms kritische vragen hebben ons de weg gewezen.  De 
leden van de beroepsvereniging en de lezers van het Jaarboek verwachten een performante, 
dynamische en innoverende vertegenwoordiging van de ergotherapie. 
Beroepsverenigingen worden door de overheden en partners aangezet om actief deel te 
nemen aan de conceptualisatie van de toekomstige zorg en welzijn. Onze externe 
engagementen zijn in de laatste 5 jaar verveelvoudigd. Jullie beroepsvereniging is een 
gewaardeerde partner in overleg en besprekingen. 
Door op deze sneltrein te springen, grijpen we de kansen om ons beroep een betere 
erkenning en een stevige toekomst te bieden.    
 
Daarom - samen met een versterkte inzet en dynamiek - een nieuw logo 
en een nieuwe naam: Ergotherapie Vlaanderen. 
 
De vele vrijwillige medewerkers van Ergotherapie Vlaanderen willen de diensten aan de 
leden verder uitbouwen. Om op een kwaliteitsvolle manier diensten te verlenen zijn ook 
voldoende middelen nodig. Daarom hebben we de keuze gemaakt om het lidgeld in 2018 te 
verhogen.   
De taken van Ergotherapie Vlaaanderen zijn zeer divers en omvangrijk.  
 Een paar voorbeelden: 
- de belangen behartigen bij Federale en Vlaamse beleidsinstanties, mutualiteiten, werkge-
 vers, andere beroepsgroepen, onderwijsinstellingen,  
- organiseren en ondersteunen van vorming, organiseren en ondersteunen van  netwerking 
 tussen collega’s,  
- informeren van leden over recente ontwikkelingenen reglementeringen, stimuleren en 
 begeleiden van evidence based practice, participeren aan het ontwikkelen en actualiseren 
 van het beroepsprofiel en opleidingsprofiel,  
- ondersteunen en faciliteren van ergotherapie als zelfstandig beroep en de ergotherapie 
 binnen de eerste lijn, 
 
Om al deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, hebben we je vertrouwen en je 
financiële ondersteuning door je lidmaatschap nodig.  
Op deze link vind je meer info over het lidmaatschap van Ergotherapie Vlaanderen.    
 
Dank je wel!   
 
Namens de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, 
Pierre Seeuws  Voorzitter Ergotherapie Vlaanderen  


