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Vaktherapeutische
Beroepen

Contact
Meer informatie over de FVB, de verenigingen en de
vaktherapieën is te vinden op www.vaktherapie.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie

Voor vragen of voor het bestellen van het beroepsprofiel of folders
over de afzonderlijke vaktherapieën, kunt u contact opnemen met
het federatiebureau van de FVB:
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht
T 030 - 280 04 32
E info@vaktherapie.nl
KvK 30218490

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Waar staat de FVB voor?

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is
de overkoepelende organisatie van de Nederlandse
Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie,
Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische
Therapie.

• De FVB staat garant voor het beroepsregister
(SRVB) van de vaktherapeutische beroepen.
Voor opname hierin worden eisen gesteld aan
opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie
en supervisie.

Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische
beroepen behandelen cliënten met psychosociale
problemen en/of psychiatrische stoornissen, en
maken daarbij op methodische wijze gebruik van
beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.

• De FVB ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling
van consensusvorming ten aanzien van behandelmodules, en stimuleert en participeert in onderzoek
binnen vaktherapieën.

De FVB geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en
maakt zich sterk voor een goede positionering
daarvan binnen de verschillende werkvelden.
Zij expliciteert de waarde van de vaktherapeutische
beroepen en maakt die in heldere bewoordingen
duidelijk aan andere professionals, cliënten, werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

• De FVB stelt het Profiel van de vaktherapeutische
beroepen vast.
• De FVB zorgt voor uitwisseling en afstemming
ten aanzien van kwaliteitsnormering met relevante
partners.
• De FVB geeft vier keer per jaar het Tijdschrift voor
vaktherapie uit.
• De FVB biedt informatie aan leden van de verenigingen en aan werkgevers omtrent vacatures.
• De FVB spant zich in om vaktherapeutische verrichtingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden.
• De FVB is gesprekspartner bij CAO-onderhandelingen.

Beeldend therapeuten,
danstherapeuten, dramatherapeuten, muziektherapeuten en psychomotorisch
therapeuten voeren een eigen
praktijk of zijn werkzaam
binnen instellingen op het
gebied van de somatische en
geestelijke gezondheidszorg,
de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking,
justitiële instellingen, het
speciaal onderwijs, en
welzijnsinstellingen.
Therapeuten aangesloten bij
de verenigingen die lid zijn
van de FVB, hebben een
erkende opleiding op bachelor
HBO-niveau en/of op master
HBO en/of WO-niveau gevolgd.

