Per direct gezocht:

Bestuurslid Kennisinnovatie
voor de Federatie Vaktherapeutische Beroepen
(12 uur per week)
FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Vaktherapeutische beroepen maken als
generalistische en specialistische psychische/psychosociale zorgaanbieders deel uit van het reguliere
zorgaanbod in Nederland. We willen dat deze zorg voor iedereen toegankelijk is zodat cliënten
uiteindelijk beter kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Als
FVB vormen we met zeven beroepsorganisaties een netwerk van en voor vaktherapeuten en werken
we aan een stevige positie van vaktherapeuten. Zo kan vaktherapie voor iedereen beschikbaar zijn.
De beroepsorganisaties die het netwerk vormen zijn de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende
Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie,
Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten. Als FVB werken we structureel aan
belangenbehartiging, kwaliteitsontwikkeling en kennisinnovatie. Bij kennisinnovatie gaat het om een
nauwe samenwerking met onderwijs en kenniscentra en het delen van kennis. Wij zijn per direct op
zoek naar een nieuw bestuurslid Kennisinnovatie voor het dagelijks bestuur van de FVB.

Over ons
De aangesloten beroepsverenigingen hebben een deel van hun beleid en activiteiten bij de federatie
ondergebracht. Het algemeen bestuur van de FVB stelt de meerjarenbeleidsplannen, de jaarplannen
en de jaarrekening van de federatie vast. Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden: het dagelijks
bestuur en zeven afgevaardigden van de verenigingen. Op voordracht van het algemeen bestuur
benoemt de ALV de leden van het dagelijks bestuur van de FVB. Dit bestaat uit een voorzitter en
twee bestuursleden met respectievelijk de portefeuilles Kennisinnovatie en Belangenbehartiging. Het
FVB-bureau ondersteunt het dagelijks bestuur. Het bureau bestaat uit 4 fte en wordt geleid door een
directeur. Het FVB-bureau is gehuisvest in Utrecht.
Lees meer over ons op www.vaktherapie.nl en fvb.vaktherapie.nl

Jouw taken als FVB-bestuurslid Kennisinnovatie
•
•
•
•

De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan van de FVB op het gebied van kennisinnovatie
en het leveren van input hiervoor aan het algemeen bestuur van de FVB;
Het zorgen voor continuïteit in de beleidslijn;
Het samenbrengen en verbinden van activiteiten en informatie op het gebied van
kennisinnovatie van de afzonderlijke disciplines/verenigingen;
Het stimuleren van het expliciteren van kennis en het creëren van een disciplineoverstijgende body of knowledge;

Als FVB maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals
op landelijk en regionaal/lokaal niveau.
FVB - Koepel voor de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek-, Psychomotorische Therapie,
Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten
Fivelingo 253, 3524 BN UTRECHT T: (030) 28 00 432 E: info@vaktherapie.nl W: fvb.vaktherapie.nl
KvK: 30 21 84 90 BTW: 81 69 80 238 B01 IBAN: NL93 ING B000 21 44 180 BIC: INGBNL 2A ING BANK NV

•
•
•
•
•
•
•

•

Het initiëren, versterken en faciliteren van de FVB-kennisnetwerken;
Het aansturen en monitoren van de participatie vanuit de FVB/verenigingen in de
ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden;
Het samen met de directeur van de FVB, de FVB-Kennisnetwerken en de Commissie Product
en Module Ontwikkeling onderhouden van de bestaande contacten en leggen van nieuwe
contacten met voor de FVB relevante partners;
Het onderhouden van contacten met de opleidingen vaktherapie, waaronder het voorzitten
van periodiek overleg met de opleidingen;
Het afstemmen met opleidingen en lectoraten m.b.t. kennisinnovatie van vaktherapie;
Het voorzitten van de Stuurgroep Kennisinnovatie;
De bestuurlijke afstemming met belangrijke FVB-gremia waaronder:
o Projectgroep Strategische Onderzoeksagenda
o Stuurgroep Kennisinnovatie FVB (kennisinnovatoren van de verenigingen)
o Projectgroep Generieke module Vaktherapie
o Commissie Product- en Module Ontwikkeling
o Hoofdredactie Tijdschrift voor vaktherapie
Het voorzitterschap van de congrescommissie voor de organisatie van het tweejaarlijkse FVBcongres.

Je doet dit samen met de directeur FVB die jou als bestuurslid inhoudelijk en organisatorisch
ondersteunt.

Jij hebt als bestuurslid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

expertise op het terrein van kennisinnovatie (bijvoorbeeld onderzoek, contacten met de voor
de verschillende werkvelden relevante kennis- en expertisecentra);
het vermogen om op strategisch niveau relevante ontwikkelingen op het terrein van
kennisinnovatie te signaleren en agenderen;
algemene bestuurlijke kwaliteiten, zoals het vermogen om draagvlak te creëren voor
strategie, beleid en uitvoering;
het vermogen om het overzicht te houden op de organisatie en voortgang van een veelheid
aan projecten en dossiers (helicopterview) en je kunt hier gevraagd en ongevraagd in
bijsturen;
de beschikking over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke
opstelling;
ervaring met het werken met vrijwilligers;
het vermogen om te communiceren met en schakelen tussen professionals, beleidsmakers
en lectoren/professoren;
affiniteit met de doelstellingen van de FVB. Daarnaast ben je bij voorkeur lid van een van de
bij de FVB aangesloten verenigingen;
bij voorkeur ervaring op het gebied van vaktherapie, als onderzoeker of vaktherapeut;
minimaal masterniveau, bij voorkeur gepromoveerd.

Het betreft een grotendeels bezoldigde functie met een benoeming voor 3 jaar. Eenmalige
verlenging van de termijn is mogelijk. De tijdsinvestering is ongeveer 12 uur per week. Hiervan
financieren de gezamenlijke opleidingen vaktherapeutische beroepen 8 uur. Dit doen zij door middel
van een vrijstelling van de werkzaamheden binnen de huidige functie (als je werkzaam bent bij een
van de opleidingen) of via detachering bij een van de opleidingen (circa FWG schaal 60). Voor de
overige 4 uur is een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,-per jaar beschikbaar. Uiteraard worden
reiskosten en andere onkosten vergoed.

Vergaderingen vinden veelal plaats in de avonduren. Voor zover niet digitaal georganiseerd vinden
overleggen plaats op het FVB-kantoor in Utrecht. Een flexibele inzetbaarheid is gewenst.

Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden?
Krijg je zin om aan de slag te gaan na het lezen van bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie met cv
naar i.rentenaar@vaktherapie.nl ter attentie van Irene Rentenaar, directeur FVB. Heb je vragen over
de procedure, dan kun je ook bij haar terecht. Ze is bereikbaar via telefoonnummer (06) 41 06 52 64.
Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Annemarie Abbing,
voormalig bestuurslid Kennisinnovatie FVB via telefoonnummer (06) 48 13 37 16 of per e-mail
fvb.kennisinnovatie@vaktherapie.nl.

