Jaarverslag 2003 ten behoeve van de Algemene Vergadering VE 4 mei 2004
Een aantal vaststellingen en aannames
Jaarverslag VE – 2003

1. Inleiding
In het voorbije jaar hebben we echt niet stilgezeten. Eigenlijk konden we ons niet veroorloven om stil te
zitten. Er komt immers teveel op ons af.
Het was een jaar van mekaar vinden, een open staan voor alles wat leeft binnen de ergotherapiewereld en
er betrokken op inspelen.
Met de RvB opteerden om onze werking (organisatorisch, inhoudelijk, financieel, …) te sturen vanuit een
langere termijnvisie. In die zin hebben we een themadag georganiseerd op 21 juli 2003 waar we een
voorstel visietekst kritisch hebben besproken. Het document wordt gebruikt als referentiekader om in de
komende maanden, jaren onze werking op te enten. We willen de essenties daarbinnen zeer gaandeweg,
binnen een haalbare tijdsplanning, concretiseren. Zo zijn er een aantal heel dringende projecten af te werken
terwijl een aantal andere over meerdere maanden of zelfs jaren gespreid zullen zijn.
De tekst zelf is nog in volle ontwikkeling, wordt nog voortdurend herwerkt, aangevuld, uitgedifferentieerd.
Wat we jullie nu presenteren is een synthese van de grote topics waarrond gedacht en geschreven werd.
Hieronder geven we de essenties van de werktekst weer.
2. Een aantal vaststellingen en aannames:
Een aantal vaststellingen en aannames vormen het uitgangspunt van onze beleidsvisie:
We stellen vast dat het maatschappelijk klimaat waarbinnen zich ook onze gezondheidszorg bevindt,
momenteel sterk evolueert. Recente maatschappelijke tendensen zorgen ervoor dat steeds fundamenteler
en explicieter de gezondheidsvraagstukken aan de orde komen. De zorg wordt in zijn geheel wellicht sterker
vraag- dan aanbodgestuurd. Er is een meer dan duidelijke appreciatie van de thuiszorg. Klemtonen worden
meer en meer gelegd op het werken vanuit een client-centred-gedachte en een zoeken om de
therapeutische tussenkomsten kwalitatief hoogstaand te houden. Evidence Based Practice wordt (ook)
binnen de Ergotherapie meer dan een modewoord.
Daar zijn uiteraard besparingen binnen de zorgverzekering, de mondiger geworden cliënt, een steeds
grotere vraag naar wetenschappelijke objectivering van het therapeutisch aanbod, een heel sterke eis naar
kwaliteitszorg en de nood aan duiding van de beroepsidentiteit binnen een multidisciplinair team wellicht niet
vreemd aan.
De zinvolheid van een specifiek zorgaanbod en de deskundigheid van de betrokken therapeuten worden,
wellicht terecht, steeds meer in vraag gesteld en aan kritische evaluatie onderworpen.
Ook de ergotherapie ontsnapt daar niet aan. We zien dat, tot op zekere hoogte, ook hier de
beroepsessenties kritisch bevraagd en geëvalueerd worden en een stuk herschreven. Het traditionele beeld
van de ergotherapie vervaagt wat ten voordele van een vernieuwd profiel dat veel meer de ergotherapeut
een duidelijk plaats wil geven binnen de reeds beschreven recente zorgvisie.
Verder zorgen de Bologna-akkoorden ervoor dat ook de ergotherapeutische opleidingsstructuur een duidelijk
ander gezicht krijgt. Er wordt binnen de associaties hard gewerkt om voor de ergotherapie een duidelijke
stellingname inzake de organisatie van een masterniveau te bepleiten. Of dat er komt en onder welke vorm
blijft vooralsnog koffiedik kijken, maar er is de expliciete vraag naar het standpunt van het VE toe,
betreffende de BAMA-structuur en de mogelijke toekomstige verschuivingen in werkverhouding binnen het
werkveld.
In de nabije toekomst zal het opleidingsprofiel veel meer competentiegericht worden wat uiteraard voor
gevolg zal hebben dat ergo-opleidingsstructuren in binnen- en buitenland transparanter en éénduidiger
zullen worden maar wellicht ook de beroepsgrenzen ten opzichte van andere gezondheidszorgberoepen
vager. Het lijkt ons derhalve een must om bijzonder veel aandacht te besteden aan het uitbouwen van een
zeer consistent beroepsprofiel.
Een beroep als ergotherapie is continu in een snelle evolutie. Wellicht is het voortdurend zoeken naar
aansluiting bij die moderne maatschappelijke trends (vb. kwaliteitszorg) en het steeds weer in vraag gesteld
worden daar niet vreemd aan.
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Om al deze redenen is het zo belangrijk om een open, transparante, moderne, dynamische, alerte,
wetenschappelijk georiënteerde beroepsvereniging uit te bouwen. Een vereniging die een duidelijk profiel
uitstraalt en die een steeds grotere groep moderne ergotherapeuten aanspreekt en vertegenwoordigt. Een
vereniging ook die deze uitdagingen niet uit de weg gaat maar haar werkingsopties aanpast aan de
verander(en)de noden van het werkveld en opleiding.
In het verleden, en nu nog steeds grotendeels, werd en wordt de vereniging gedragen door een aantal
gedreven mensen. Mensen die vanuit een vrijwillig en belangloos engagement steeds heel accuraat de taak
op zich namen om hun mandaat vorm te geven.
Het opzet om een moderne beroepsvereniging uit te bouwen wil eigenlijk zeggen dat wij ons in de toekomst
willen gaan profileren zowel wat betreft het zich binnenin organiseren als de uitstraling naar buiten toe. We
willen fundamenteel nadenken over de vraag: “Waarvoor staat het Vlaams Ergotherapeutenverbond?” Wat
vinden wij belangrijk naar de leden toe? Wat verwachten de leden van ons?
In dit verband willen we ons een heel pertinente vraag stellen: “Er zijn 5000 ergotherapeuten in Vlaanderen.
Waarom zijn er geen 5000 leden in het VE?”
In die zin hebben we gekozen voor een sterk promotieaccent voor 2004 en een sterk vormingsaccent in
2005. We weten dat dit eerder een artificiële opsplitsing is en dat de twee accenten de ganse werking, nu en
in de toekomst, beïnvloeden.
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3. Essenties van de werking:
•

Het VE wil een goed uitgebalanceerd management opzetten en veel zorg besteden aan
professionalisering.
Belangrijk bij dit opzet lijkt ons te gaan kijken of en in welke mate- vanuit de vraag naar een
ergotherapeutische profilering binnen het zich recent aftekenend gezondheidslandschap - alle
noodzakelijke accenten aanwezig zijn binnen de BR en of de interne organisatie maximaal
gericht is op- en voldoende toegerust om onze bedoelingen te kunnen realiseren. In die zin
hebben we een voorstel geformuleerd om de structuur van de Beheerraad aan te passen,
vooral dan naar functionaliteit en onderlinge communicatie toe. Het is de bedoeling dat, naast
de bestaande, meer formele mandaten die te maken hebben met de VZW-structuur en
algemene werking van het VE (Website, Internationalisering, Beleidscontacten en Edith, enz),
er een meer rechtstreekse en volwaardige interventiedomein-werking geïntegreerd wordt en
ook de mogelijkheid om te werken met tijdelijke mandaten meer concreet benut wordt (vb.
uniformisering ergo-terminologie, Vlaams Fonds, HRPB).
Professionalisering wil verder ook zeggen dat we de VE-werking maximaal consistent en
transparant maken. Items waar we aan denken zijn: structuurduidelijkheid van de mandaten,
kiezen voor een eigentijdse, professionele aanpak van de ledenadministratie, heroriënteren
van de functionaliteit van de Website, uitbouw van een degelijke juridische (en ethische)
dienst, bijzonder veel aandacht besteden aan een degelijke, toekomstgerichte financiële
uitbouw van de vereniging, enz.

•

Het VE wil schrijver zijn en bewaker van de ergotherapeutische beroepsessenties.
Het VE wil instaan voor het omschrijven van een coherent beroepsprofiel en vanuit dit
basisprofiel functieomschrijvingen binnen ieder interventiedomein uitwerken. Het behelst een
basis-profiel waarin de taken, rollen, kwalificaties en competenties van de moderne
ergotherapeut beschreven staan.
Verder willen we ergotherapeutische functieprofielen vanuit ieder interventiedomein
(her)evalueren vanuit dit beroepsprofiel en daarbij ook een maximale congruentie tussen het
beroepsprofiel en het hedendaags opleidingsprofiel nastreven. Dit concept willen we laten
groeien vanuit werkgroepen die Vlaanderen-breed samengesteld zijn uit vertegenwoordigers
van de opleidingen en het werkveld (bestaande of op te richten werkgroepen)
Belangrijk lijkt ons dat wij via alle ons ter beschikking staande kanalen (AEB, Website,
persoonlijk aanschrijven) maximaal de ergotherapeut-leden willen betrekken bij de uitbouw
van deze profielen.
We willen dit profiel dan ook overal uitdragen en verdedigen.

•

Het VE wil opkomen voor haar leden, oog hebben voor zowel de specifieke noden van
de ergotherapeut, werkend binnen zijn interventiedomein, als voor de eisen van het
gezondheidsbeleid op ruimere schaal.
Het VE wil duidelijk te dienste staan van haar leden. Het is belangrijk dat we luisteren naar de
mensen en dat we hen de kans geven te uiten wat ze van het VE verwachten en mee te
denken omtrent strategieën en oplossingen voor de gestelde verwachtingen en noden. Het
opzetten van een degelijke en goed gestructureerde provinciale werking moet het mee
mogelijk maken om daar onze beleidslijnen te duiden en de leden te beluisteren en te laten
participeren in de concretisering ervan. Ook kanalen als de Website en AEB moeten
maximaal benut worden.
Verder moet het de bedoeling zijn dat de ergotherapie naar de verschillende betrokken
instanties – cliënten, verwijzers, wetenschapslui, ministeries, enz.- een duidelijk gezicht krijgt.
We stellen vast dat er nogal wat leeft op dit vlak in Vlaanderen, België. We willen dan ook heel
alert blijven en kort op de bal spelen.
We willen opkomen voor de leden. In die zin willen we tot op zekere hoogte een soort
vakbondsfunctie vervullen. Reeds besproken juridische ondersteuning is hieromtrent een
must. (vb. conflicten met werkgever, steun bij opzetten van zelfstandige praktijk, enz).
Alhoewel we er als beroepsvereniging ook willen zijn voor niet-leden willen we toch in de
nabije toekomst een strategie opzetten om onze leden maximaal tegemoet te komen ten koste
van niet-leden.
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In die zin is ook 2003 een jaar geweest van aanzet naar een ganse reeks (vernieuwde)
kontakten met federale en regionale beleidsinstanties en initiatieven op het eerder lokale vlak
(RIZIV, Vlaams Fonds, Wit-Gele Kruis, Mutualiteiten, stedelijke projecten allerhande, enz). Het
zijn engagementen die zeker in de komende jaren een vervolg zullen kennen.
•

Het VE wil europees en mondiaal (blijven) kijken.
We maken deel uit van een ganse reeks internationale consortia en we moeten onze werking
mede afstemmen op de werking van deze organisaties.
o Vertegenwoordiging binnen de WFOT, COTEC, ENOTHE, enz. is het minste dat we
kunnen nastreven. Integratie in COHEHRE en The Network zijn opties.
o We willen de band met de beroepsverenigingen voor ergotherapeuten in de ons
omringende landen nauwer aanhalen. We willen tonen dat we er zijn, beluisteren hoe
zij een (hun) beroepsvereniging zien en organiseren en bekijken hoe we (eventueel)
kunnen samenwerken.

•

Het VE wil fundamenteel samenwerken.
Samenwerking met verschillende instanties werkt sterk verrijkend en laat toe de werking
voortdurend te evalueren.
We denken aan een intense samenwerking met de verschillende opleidingen, die we
systematisch hebben bezocht en van gedachten gewisseld. De bedoeling is een goed zicht te
krijgen op het hedendaags opleidingsprofiel van de ergotherapeut in Vlaanderen, zoeken hoe
we kunnen samenwerken op vlak van vorming en hoe we studentengroep maximaal kunnen
betrekken bij de werking van het VE.
Met het AE vormen we, weliswaar met onze eigen werkingsaccenten en prioriteiten, samen de
Belgische federatie. Het feit dat we als één vereniging naar beleidsgesprekken gaan wordt
positief geëvalueerd. Het is inderdaad belangrijk dat we voor een aantal aspecten federaal
(nationaal) denken.
Ook met EdiTh is er altijd een goede samenwerking geweest en dat willen we zeker zo
houden. Waar we kunnen, vb. op Website, willen we hun werking maximaal ondersteunen.
Een aantal besprekingen (vb. WGK) in 2003 hebben we vanuit een “gemeenschappelijk front”
gevoerd.
Wat betreft samenwerking met de beroepsverenigingen van andere
gezondheidszorgberoepen (vb. tijdens gezondheidsdialogen) willen we geenszins
samenwerkingsinitiatieven hypothekeren. We blijven openstaan voor alle vormen van
samenwerking en discussie, maar we zullen dat doen vanuit een heel duidelijk profiel. Dit wil
zeggen: we willen een heel aanwezige, faire en wellicht ook tegemoetkomende partner in een
samenwerkingsverband zijn maar nimmer onze eigenheid prijs geven.

•

Het VE wil instaan voor inhoudelijke verrijking van haar leden.
Een sterker aanleunen bij Wetenschappelijke ondersteuning van ergotherapeutische
essenties is een must, willen we in de gezondheidszorg van morgen nog meetellen. Gelukkig
begint dit meer en meer vorm te krijgen.
Europese en mondiale samenwerking ligt daar zeker aan de basis van.
Via onze prachtig werkende ombudsdienst ervaren we dagelijks dat ergotherapeuten in het
werkveld heel expliciet vragende partij zijn naar bijscholingen, vormingscursussen,
workshops, congressen, symposia die juist sterk inspelen op die trends: aanbieden van
nieuwe referentiekaders, de ergotherapeut en integrale kwaliteitszorg, de taak van de
ergotherapeut ten opzichte van andere disciplines binnen hetzelfde interventiedomein, enz.
Hierbij willen we zonder twijfel de nodige aandacht besteden aan onze ‘reeds lang werkende’
collega’s.
De beroepsvereniging kan en mag daar uiteraard niet blind voor blijven. Ze moet mee op die
kar en ze moet zelfs sturen…In die zin willen we:
o Een aantal vormingen organiseren in eigen beheer. Dit eventueel in nauwe
samenwerking met externe organisaties (VOCA, SIG) en de hogescholen voor
ergotherapie.
o Inspanningen en initiatieven vanuit opleidingen of vanuit het werkveld voor vorming of
bijscholing bundelen en logistiek of/en inhoudelijk faciliteren
o De provinciale werking weer leven inblazen.
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o
o

o

•

Werkgroepen zelf samenroepen of bestaande logistiek ondersteunen
Opzetten van een Ondersteunings- en Kenniscel Ergotherapie (OKE) die zou kunnen
instaan voor de wetenschappelijke ondersteuning van allerlei ergotherapeutische
vraagstukken die door de beroepsvereniging (leden), door de opleidingen, enz.
aangebracht worden.
Archivering van materiaal allerhande en dit op een bepaalde manier ter beschikking
stellen van de leden.

Het VE laat geen kans onbenut om ergotherapie waar mogelijk te promoten.
Public Relations is een uiterst belangrijk mandaat, echter bijna onmogelijk door één persoon
te dragen. Het belangrijkste is het beroep ergotherapie te laten (h)(er)kennen door zowel Jan
Modaal als de verschillende (beleids)instanties die, vanuit een bepaalde hoek de uitoefening
van de ergotherapie binnen hun bevoegdheid hebben. Verder is een streefdoel om werkende
ergotherapeuten en studenten over de brug te krijgen en hen duidelijk te maken dat alleen via
het VE hun beroepsbelangen op alle niveaus gediend worden.
De doelgroep ‘studenten’ willen we heel speciaal aanhalen en hebben daarvoor een aantal
maatregelen klaar. We denken hierbij, naast een optimaal benutten van AEB, aan een
aangepaste vormgeving van de Website, als verbindingspunt, de contactplaats tussen de
organisatie VE en haar afgestudeerden en student-leden. De Website is ook het uithangbord
bij uitstek om ons naar buiten toe kenbaar te maken. De vernieuwde vormgeving zit reeds in
een gevorderd stadium en de verdere uitbouw vormt één van hoofdaccenten van de PR in
2004.
We kiezen voor een stijlvolle en eigentijdse vormgeving overal waar we ons moeten
presenteren. Er komt een nieuw logo een een aangepaste correspondentie.
We nemen deel aan beurzen of ondersteunen logistiek individuele initiatieven waarbij
ergotherapie gepromoot wordt. (Expo 60+, de Wintermeeting, enz.)
We gaan heel graag in op vraag van gezondheidsorganisaties om samen na te denken rond
de taak van de ergotherapeut. (Wit-gele Kruis, Mutualiteiten, lokale stedelijke projecten, vb.
Eeklo, huisartsenverenigingen als zorgnet Brussel, enz.).
In de toekomst willen we ook een

Meer concreet
Hieronder geven we een verzamelstaat van essentiële verwezenlijkingen in 2003. Ze worden gestaafd
door de individuele mandaatverslagen van de beheerraadsleden. Sommige items zijn binnen de
werking eenmalig of sterk gelimiteerd. Een aantal andere kunnen we zien als een aanzet naar verdere
ontwikkeling.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Organisatie werkgroep ‘De ergotherapeut als zorgcoördinator’, ‘de ergotherapeut in het G.On’.
Afwerking en publicatie synthesetekst.
Aanzet tot organisatie werkgroep ‘Het profiel van de ergotherapeut binnen de residentiële zorg
ouderen’,
Aanzet tot organisatie werkgroep ‘Ergotherapie in de pulmonaire revalidatie’
Initiële contacten ergo – directorium Wit-Gele Kruis van Vlaanderen naar een mogelijke
samenwerking toe samen met EDiTh,
Besprekingen met het Vlaams Fonds omtrent inschakeling van de ergotherapeut in de
interdisciplinaire teams. Voorbereidende gesprekken met werkgroepje.
Bezoeken aan alle Vlaamse opleidingen om te komen tot een inzicht in het opleidingsprofiel
van de ergotherapeut anno 2004 en een aanzet tot (weer) congruent maken van dit
opleidingsprofiel en het huidige beroepsprofiel van de ergotherapeut,
Contacten met RIZIV via NBFE wat betreft het opstellen van een beperkte nomenclatuur voor
thuiszorg. (contacten Prof. Van Laere)
Deelname aan de gezondheidsdialogen (Min. De Motte) binnen residentiële zorg ouderen,
ziekenhuizen, psychiatrische zorg, conventies RIZIV.
Het heroriënteren en verbeteren van de functionaliteit van de website. Dit wil zeggen meer
interactief, meer toegespitst op reële noden van ergotherapeuten, meer inbreng van studenten
ergotherapie, enz.
Aanzet tot ontwerp van nieuw logo door studenten grafisch onderwijs.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentatie VE (bemannen stand) op beurzen Expo 60+; wintermeeting;
Organisatie cursus ‘de ergotherapeut in balans’
Voorbereiding cursus ‘axenroos’
Voorbereiding installatie Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie
Voorbereiding installeren van vernieuwd ledenwervingsysteem dat Webbased is,
Contacten Minister Byttebier inzake het voorontwerp van decreet betreffende de
eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders
Uitdelen prijzen in de Vlaamse Hogescholen voor de beste scripties
Deelname aan de SIT DIAMANT vzw Antwerpen Zuid
Organisatie REVA-beurs
Logistieke ondersteuning organisatie Antwerpse Geneeskundige Dagen

Het bovenstaande willen we uiteraard systematisch verwezenlijken. Wanneer we echter zien hoeveel
engagementen dit allemaal inhoudt zullen we moeten denken aan het uitbreiden van de groep
vrijwilligers die de taken op zich kunnen, willen nemen. In 2003 zijn er op dit vlak binnen de BR een
paar verschuivingen gebeurd. Twee mandaten zijn bijkomen: mandaat OKE (Marieke Coussens) en
mandaat Internationalisering Enothe en Website (Marc Velghe). We zijn ook ruimte gemaakt voor 3
tijdelijke mandaten (Dominique Vandevelde voor uniformisering terminologie, Pierre Seeuws voor
HRPB, Marijke Duportail voor Vlaams Fonds).
Jaarverslag mandaat Secretariaat 2003
Ingrid Roosen
Het mandaat secretariaat bestond het voorbije jaar uit volgende taken:
P

Ter voorbereiding van de agenda stel ik -in samenspraak met de voorzitter- een agenda op.
Deze agenda bevat alle punten die prioritair besproken moeten worden evenals minder
dringende zaken. Ook proberen we al items op lange termijn te plannen. Nieuw is nu dat we
aan de agenda een te verwachten tijdsschema koppelen, om de vergadering nog efficiënter te
laten verlopen.

P

Tijdens de beheerraden notulen nemen om achteraf een duidelijk en gestructureerd verslag te
kunnen schrijven. Dit verslag achteraf bezorgen aan de juiste personen, met name de
administratief medewerker, de leden van de BR en de leden van de algemene vergadering.
Het delegeren van het werk van de administratieve kracht.
Dit delegeren beperkt zich momenteel tot het opvolgen van een takenoverzicht van de
administratief medewerker, eveneens het opvolgen van gepresteerde uren ed.
Deze verandering kwam er ten gevolge van misverstanden die ontstonden nadat BR-leden
rechtstreeks contact opnamen met de administratieve medewerker, spin-offs van opdachten
niet consequent werden doorgegeven aan het secretariaat, ... zodat elk overzicht ontbrak. Nu
de opdrachten maandelijks worden doorgegeven, verloopt de werking vlotter en is het geheel
overzichtelijker.

P

P

Het verzorgen van de briefwisseling van het VE zoals deze naar het Belgisch staatsblad toe
ten gevolge van veranderingen in de statuten en deze naar de rechtbank van Koophandel om
de ledenlijst van de Algemene Vergadering bekend te maken.

Voor 2004 zal de invulling van dit mandaat zich in dezelfde trend verder zetten, zij het wel dat de
aanpassing van de statuten vanaf dan door de secretaris zal gebeuren.
De briefwisseling naar het Belgisch staatsblad vervalt. Met de nieuwe wetgeving rond VZW’s is deze
rechtstreekse communicatie niet meer nodig, deze zal verlopen via de rechtbank van Koophandel.
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Jaarverslag mandaat vorming & relatie hogescholen 2003
Kristien Haenen
Augustus : start mandaat: voorbereidende gesprekken
Algemene doelstellingen :
Ø Hernieuwen en vernieuwen van samenwerkingsverbanden met opleidingen, studentengroep,
werkveld, werkgroepen en provinciale raden
Ø Communicatie en organisatie van vorming naar leden.
September :
ü
start contactronde:
ü
opmaken van enquête voor provinciale raden en werkgroepen : wat leeft? noden,
vragen tav VE
ü
schriftelijke uitnodiging naar de 8 Vlaamse ergo-opleidingen :
ü
onderwerpen : opleidingsprofielen, specifieke accenten, noden, vragen van en voor
VE
Oktober:
ü
nav 2 succesvolle edities in februari en april 2003 start organisatie van herhaling cursus :
“ergotherapie en kwaliteitszorg” ism met VOCA Training & Consult
ü
bezoek opleiding hogeschool Vesalius te Gent
November:
ü
bezoek opleiding hogescholen KHBO te Brugge, KHKempen te Geel en PHL te Hasselt
December: bezoek opleiding hogescholen Antwerpen en Kortrijk
Jaarverslag mandaat EdiTh, Thuiszorg, Beleidscontacten 2003
Alex Clays
6 Januari:
ü
Bezoek bij Minister Vogels Brussel
31 januari:
ü
Wintermeeting Oostende: bemanning stand VE
18 Maart:
ü
aanwezig op algemene vergadering SIT DIAMANT vzw Antwerpen zuid
April:
ü
ü
ü

Mei:
ü
Juni:
ü
ü
ü
ü

voorbereiding organisatie studieforum Reva beurs Gent
Sponsoring, maken mappen, bemanning VE stand, maken kopies voor promotiemateriaal.
Riziv: Onderhandeling dossier nomenclatuur.
o Voorbereidende vergaderingen met Marc Taillet
o Contacten met Prof Dr. M.Van Laere.
o Riziv vergadering Brussel
Artevelde Hogeschool Gent gastles over ergo in thuiszorg- wetgeving
contacten Minister Byttebier Brussel ( opvolgster Min. Vogels)
Brief naar Min.Byttebier ivm voorontwerp van decreet betreffende de eerstelijns
gezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.
Contacten met groep “Rusthuiskinesitherapeuten”
Prijsuitreiking in Vesalius Hogeschool Gent
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ü

Voorbereiding dossier nomenclatuur: opvraging cijfermateriaal bij collega’s ergotherapeuten
in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen…

September:
ü
Overleg ergo dossier nomenclatuur met Marc Taillet
ü
Positief advies van Riziv commissie revalidatie!
ü
Voorbereiding EXPO 60+ Mechelen: aanpassing VE STAND
November:
ü
Gezondheidsdialogen: aanwezig op vergadering bij Minister Demotte Brussel.
Bestuursvergaderingen V.E., Edith, FNBE: zie verslagen vergaderingen.
+ doorlopend onderling contact met collega’s via telefoon en E-mail
Jaarverslag mandaat Internationalisering
WFOT – COTEC 2003

-

-

Marlies Suetens
Deelname aan lay-out werkgroep VE : prioriteiten zijn nieuw logo en powerpointpresentatie
voor info aan laatstejaarsstudenten ergo.
Deelname en verslaggeving NBFE : nationale topics, zoals oa RIZIV, beperkte nomenclatuur
Deelname en verslaggeving COTEC (verslaggeving op te vragen): start werkgroepen, oa voor
opstelling van normen, competenties, kwaliteitscontrole en specialisatielabels, Herziening
ethische code en beroepscode, efficiëntie binnen COTEC door taakomschrijving, herziening
constitutie en doorsturen van Europese documenten. Elke werkgroep heeft een project waar
anderen aan deelnemen door oa invullen van vragenlijsten.
Beantwoorden van mails waarin info gevraagd wordt mbt buitenland (oa werken)

Voorzien voor 2004 :
-

Doorgeven van info mbt nieuws op Europees en wereldvlak
Deelname aan lay-out werkgroep VE
Deelname en verslaggeving NBFE
Deelname en verslaggeving COTEC : verderzetten project beleidsvorming en praktijk :
herziening ethische code en beroepscode
Deelname en verslaggeving WFOT : verderzetten project promotie wetenschappelijk
onderzoek database ondersteuning ET-onderzoekers
Beantwoorden van mails mbt informatievragen buitenland

Jaarverslag mandaat BO/ GON/ Zorgcoördinatie 2003
Tine Vermeiren
De werk- en denkgroep is begin 2004 verder gegaan met het uitwerken van de taakomschrijving van
ergotherapeuten.
We kwamen 4 maal bij elkaar tussen januari en mei 2003. We vergaderden in de scholen voor
ergotherapie of in het Revalidatiecentrum te Antwerpen (omdat vergaderen in de school in Merksem
niet kan). Tijdens elke bijeenkomst werden er taken verdeeld rond opzoekingswerk of schrijfwerk.
Er is gediscussieerd rond de taak van de ergotherapeut bij kinderen met rekenstoornissen. Wat is
onze taak, wat is de taak van een logopedist? Zitten er verschuivingen in het domein
rekenstoornissen? Hoe kan ergotherapie logopedie aanvullen en omgekeerd?
Er is gesproken over testmateriaal, diagnostiek.
Er werd gesproken over ergotherapeuten in een team.
Er werd gesproken over ergotherapeuten en preventie……
Via Kristien Haenen (zelf GON-begeleidster binnen een leerkrachtenstatuut) kregen we informatie
over GON-begeleiding en de kans om als ergotherapeut ook GON-begeleiding te kunnen doen.
Sedert dit schooljaar (2003-2004) kunnen wij ook worden tewerk gesteld als GON-begeleider.
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Minister Vanderpoorten publiceerde ook haar decreet : ‘gelijke onderwijskansen’. Hierin past ook het
nieuwe ambt van zorgcoördinator.
Ook wij als ergotherapeuten konden ons daar wel in vinden. Onze volgende denkpiste ging dan ook
over ergotherapeuten die zouden werken als zorgcoördinator binnen het gewone lagere en:of
kleuteronderwijs.
Vanuit al deze bedenkingen formuleerden we een visietekst :
Functie- en taakomschrijving van een ergotherapeut binnen het gewone en bijzondere onderwijs.
Inhoud van : TAAKOMSCHRIJVING VAN DE ERGOTHERAPEUT IN HET BASISONDERWIJS
1. Er is een algemeen deel vertrekkende van de definitie van ergotherapie ontleend aan de
nationale Raad van de Paramedische Beroepen.
2. Er is een deel over het Ergotherapeutische (be)handelen
3. Er is een deel over Ergotherapeutische dienstverlening ifv preventieve gezondheidszorg
4. Er is een deel over interdisciplinaire samenwerking.
Deze tekst werd verspreid aan de scholengroepen en directiecomité’s.
Na de vakantie mochten we constateren dat er ergotherapeuten werk hadden gevonden doordat zij
gebruik konden maken van onze tekst.
Momenteel ligt onze werkgroep stil.
Zelf ben ik momenteel bezig met de vraag van een ergotherapeut om les te kunnen geven in het
gewone secundaire onderwijs.
Ons diploma staat niet vermeld tussen de vereiste diploma’s om les te kunnen geven in het secundair
onderwijs. Dit maakt dat vb psychologen en verpleegkundigen vakken zoals expressie en animatie
kunnen geven en wij niet. Wel merken we dat studenten opvoedkunde stage komen lopen bij ons.
Via Edith kreeg ik een vraag rond ergo-begeleiding van een kleutertje binnen het gewone onderwijs.
Ik ben aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor deze mensen voor begeleiding binnen
inclusie : GON, PAB, inclusieproject.
2003 was voor mij een boeiend jaar. De werkgroep heeft hard gewerkt en een prachtig werk
afgeleverd. (Nogmaals dank je wel aan alle medewerkers).
Met onze taakomschrijving vonden collega’s een nieuwe, boeiende job.
Er zijn nog vragen op andere domeinen binnen onderwijs : ergo en inclusie, les geven…
Het werk binnen dit mandaat is zeker nog niet af.
Jaarverslag mandaat Website – Internationalisering ENOTHE 2003
Marc Velghe
Een nieuwe structuur voor de website werd voorgesteld met de bedoeling van de web toegankelijker
te maken door onder andere meer informatie beschikbaar te stellen voor niet-leden. Daarnaast werd
ook een voorstel gedaan om de studenten meer te betrekken door het invoegen van een vraagbank
en discussieforum.
Ook de lay-out van de website dient aangepast te worden en de structuur overzichtelijker.
De Website is de spiegel van de Vlaamse ergotherapeuten en moet dus veelzijdiger worden en als
dusdanig de nieuwe trends in onderwijs en beroepsuitoefening kunnen volgen.
Gedurende verschillende vergaderingen werd met een kerngroep (waaronder de voorzitter en de
verantwoordelijke van de ombudsdienst) de vernieuwde website voorbereid.
Een voorstel werd ook besproken met enkele professionelen.
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In een eerste fase (april 2004) zou de informatie voor studenten, in verband met Edith en in verband
met de ombudsdienst aangepakt worden. Pas in een tweede fase (eind 2004) de informatie voor de
leden.
Hiervoor wordt een totaal nieuwe structuur voorbereid met verschillende rubrieken rond informatie,
communicatie, netwerking, educatie, ondersteuning en archief.
Gelijktijdig wordt ook de lay-out van de Website volledig hernieuwd.
Andere activiteiten : ENOTHE congres in Praag, CZ - 31 oktober - 01 november 2003
Verslag van de nieuwe ontwikkelingen, voorgesteld op dit congres, werd in de beheerraad naar voor
gebracht.
Jaarverslag mandaat Ombudsdienst - vice-voorzitter – maatschappelijke zetel 2003
Marc Coulier
1. Ombudsdienst
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

verzamelen van informatie.
beantwoorden van vragen, opmerkingen, klachten.
updaten van de adressenlijst vanuit de contacten via het web.
de VE-stand organiseren.
Informatie doorgeven aan AEB
Nodige contacten en initiatieven nemen voor de website
Organisatie boekenbonnen (VE-prijs)

2. Vice-voorzitterschap
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Voorbereiden van vergaderingen (BR, ledenwerving, financiën, …) met de voorzitter
2 vergaderingen ivm zorgcoördinatie + communicatie rond de defintieve teksten
Vergaderingen met AEB
Aanpassen van statuten en RIO i.o.m. de mensen van de BR.
Promotieteksten maken voor AEB
Ondersteuning opbouw logo (nieuwe look VE)

3. Maatschappelijke zetel
ü Verrichten van de nodige contacten rond de administratieve medewerker.
ü Verrichten van de nodige contacten rond het openen van bankrekeningen.
ü Informeren en afsluiten van verzekering BA en rechtsbijstand
ü Studie rond optie domiciliëring (ledenwerving)
ü Beheren van adressenbestand
ü Studie rond opbouw centrale adressenlijst (hostbasket)
ü Studie rond drukwerken brochures
4. Contacten met EXPO 60+ beurs in Mechelen
Plannen voor 2004
Als ombudsman blijven proberen om
ü op een zo efficiënt mogelijke manier de vragen opmerkingen en klachten van leden te
beantwoorden. Blijven informatie verzamelen en organiseren.
ü vanuit de webinfo de adressenlijst updaten
ü contacten met AEB te optimaliseren
ü helpen bouwen, vernieuwen en updaten van de website
ü ondersteuning geven aan de gemandateerde van de ledenwerving+opbouw van de domiciliëring
ü ondersteuning bij de opbouw en het in gebruik nemen van de centrale adressenlijst (hostbasket)
ü VE stand functioneel houden
als maatschappelijke zetel
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ü de nodige administratieve verrichtingen van de vzw opvolgen en de nodige acties ondernemen
om deze verrichtingen tijdig te laten gebeuren + (…)
Als vice-voorzitter
ü de nodige steun verlenen aan de voorzitter en aan de mandaten die erom vragen
Doel van het VE is om een zo groot mogelijk aantal leden te werven. Aan deze doelstelling
wens ik mee te werken.
Jaarverslag mandaat OKE 2003
Marieke Coussens
Voorjaar 2003
-

Kennismaking met de idee om een nieuw mandaat op te starten vanuit het VE om te voldoen
aan de vraag rond wetenschappelijke onderzoek vanuit het werkveld en de opleiding.
Samenbrengen van ideeën en mensen die eventueel mee zouden werken aan het opstarten
van een Ondersteunigs- en Kenniscel voor Ergotherapie.
Aanstellen van Marieke Coussens (moet nog goedgekeurd worden op de Algemene
Vergadering) als gemandateerde vanuit het VE.

Najaar 2003
-

-

-

Eerste vergadering ging door in Gent, op 10/10/2003
Doelstelling van de vergadering:
§ Brainstormen over de inhoud/ functie omschrijving van de wetenschappelijke
cel.
§ Hoe kunnen we ons beroep wetenschappelijk mee helpen onderbouwen?
§ Wat houdt wetenschappelijke ondersteuning nu eigenlijk in?
§ Wat is haalbaar + hoe willen we dit realiseren?
Aanwezigen: Leen De Coninck, Patricia Devriendt, Phillipe Meeuws, Jonny Peeters, Marieke
Coussens
Korte samenvatting eerste vergadering:Er werd veel voorgesteld en er lijkt veel dynamiek te
zitten binnen de groep. Concreet werd het organiseren van studiedagen voorgesteld, het
organiseren van een praatcafé, het publiceren binnen Acta Ergotherapeutica, … en het warm
maken van mensen die geïnteresseerd zouden zijn om aan dit project mee te werken daar dit
enkel slaagkansen heeft als dit project gedragen wordt door een aantal mensen (zowel vanuit
de praktijk als vanuit de opleiding).
Indien je hierover meer wilt weten, verwijs ik jullie door naar het verslag van de eerste
vergadering in bijlage.
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