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Voorwoord

Beste collega,
Het jaar 2020 was een vreemd jaar. Los van de onzekerheden die het Coronavirus met zich meebracht, konden we geen congres houden. Ook de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van het voorjaar is om deze reden niet door gegaan. Zoals het er nu voorstaat is het nog onzeker hoe 2021 gaat verlopen, maar we
hopen zo dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten. Het bestuur van jouw vereniging heeft voor 2021 een jaarplan gemaakt dat daar wel vanuit gaat en
waarin we weer een congres gaan organiseren.
Je leest in de beleidsvoornemens, de plannen en bijbehorende begroting voor 2021 het beleid van het bestuur voor komend jaar. Het jaarplan is
voortgekomen uit gesignaleerde trends en ontwikkelingen binnen het domein van de fysiotherapie binnen de zorg voor cliënten met een verstandelijk
beperking. Het jaarplan 2021 zal een vervolg zijn op het jaarplan 2020. Dit jaarplan bevat nieuwe onderwerpen, maar ook onderwerpen uit 2020 die een
vervolg krijgen in 2021.
We hopen dat jullie je eigen grote lijnen voor ons mooie vak herkennen in dit jaarplan, en dat het recht doet aan het verder brengen en ondersteunen van jouw
beroep: de fysiotherapeut voor cliënten met een verstandelijke beperking. Geef jouw goede ideeën en initiatieven ook bij ons aan! Zo kunnen we ervoor
zorgen dat we kennis en informatie delen, zodat alle collega’s hiervan kunnen profiteren!
Het bestuur gaat in 2021 één ALV organiseren die plaatsvindt op de dag waarop ook het congres gehouden zal worden. Het congres wordt als gevolg hiervan
vanaf 2021 in het najaar georganiseerd. De statuten geven het bestuur de vrijheid om deze keuze te maken, maar natuurlijk willen we dat niet doen zonder
jullie hiervan in kennis te stellen.
We zien uit naar een mooi jaar met elkaar.
Erik Gielen, voorzitter
Namens het Bestuur NVFVG
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Paragraaf 2: Algemeen beleid NVFVG
De NVFVG beschouwt de volgende zaken als de belangrijkste onderdelen van
haar missie:

Organisatie van de NVFVG

 De bevordering van de kwaliteit van de fysiotherapeuten ten behoeve van
cliënten met een verstandelijke beperking in Nederland;
 De behartiging van de sociaal-economische belangen van de leden in
Nederland.

Het NVFVG-bestuur kent de volgende portefeuilles, die ingevuld worden door
de volgende bestuursleden:
- Voorzitter:
Erik Gielen
- Penningmeester:
Adze Slijp
- Secretaris:
Lotte Enkelaar
- Bestuurslid:
Janneke Lagendijk

Deze missie is als zodanig ook verankerd in de statuten van de NVFVG.
De NVFVG stelt zich de volgende doelen:
 De ontwikkeling van de fysiotherapie voor cliënten met een verstandelijke
beperking;
 Het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische dienstverlening
aan mensen met een verstandelijke beperking en het behartigen van de
belangen van fysiotherapeuten die ondersteuning bieden aan cliënten met
een verstandelijke beperking;
 Het behartigen van de beroepsinhoudelijke en sociaal-maatschappelijke
belangen van haar leden.

De NVFVG en het bestuur worden bij de werkzaamheden ondersteund door
medewerkers van het KNGF. De medewerkers ondersteunen de vereniging op
secretarieel en beleidsmatig vlak.
De kosten voor de personele ondersteuning van het KNGF aan de NVFVG
worden uit de contributiegelden van het KNGF betaald.

De hierboven beschreven statutaire doelstelling laat zich voor de NVFVG
vertalen in jaarlijks terugkerende (basis)activiteiten die betrekking hebben op:
 Bevordering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische dienstverlening aan
cliënten met een verstandelijke beperking;
 Behartigen van de sociaal-maatschappelijke belangen van de leden door het
profileren van ons specialisme;
 Groei van het aantal leden en de betrokkenheid van de leden;
 Samenwerking, afstemming en optimale synergie binnen het KNGF.
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Paragraaf 3: Wat gaat de NVFVG doen in 2021?
In deze paragraaf worden de belangrijkste projecten en activiteiten voor 2021 beschreven met betrekking tot de beleidsthema’s bevordering van de kwaliteit,
belangenbehartiging en ledenbetrokkenheid en -groei. De kwaliteit (beroepsinhoud) van ons vak is de basis van het bestaansrecht van de fysiotherapeut voor
cliënten met een verstandelijke beperking en wordt dan ook als het belangrijkste beleidskader van de NVFVG beschouwd. Daarnaast is het behartigen van de
sociaal-maatschappelijke belangen van de leden door het profileren van ons specialisme van groot belang. Het is voor fysiotherapeuten voor verstandelijk
beperkten noodzakelijk om de toegevoegde waarde en de kwaliteit van de fysiotherapeutische interventie zichtbaar te maken binnen het complexe
multidisciplinaire zorgproces. Ledenbetrokkenheid en -groei is een structureel en essentieel onderdeel hierbij.
In onderstaande matrix staan de projecten en activiteiten voor 2021 per beleidsthema geordend.

Actie

Toelichting

Kwaliteit
Bijdragen aan richtlijnontwikkeling

In 2018 is een aantal IOF’s met behulp van een handvat van de NVFVG gestart met het ontwikkelen van
een behandelconsensus als aanvulling op een KNGF-richtlijn. In 2019 en 2020 is dit traject voortgezet.
Dit wordt vervolgd in 2021. De NVFVG blijft zich daarnaast - net als in voorgaande jaren - actief richten
op deelname aan richtlijn ontwikkeltrajecten van zogenaamde externe richtlijnen. De NVFVG wordt
hierbij ondersteund door het KNGF.

Door ontwikkelen Beroepsprofiel

De door ontwikkeling van het originele beroepsprofiel uit 2009 voor het werkveld is in 2019 en 2020
verder opgepakt. Met behulp van het beroepsprofiel kunnen leden collega’s, verwijzers en stakeholders
informeren over het domein en de bijzondere kennis en vaardigheden van hoogwaardige fysiotherapie
t.b.v. verstandelijk beperkten. In dit project wordt nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het traject
‘Vertrouwen in beweging’ van het KNGF en naar het beroepsprofiel Algemeen Fysiotherapeut, dat begin
2021 wordt herzien. In 2021 wordt dit project voortgezet.
De NVFVG verzorgt ook in 2021 voor een periodiek met hoogwaardige vakinhoudelijke stukken voor het
beroepsveld. In deze periodiek worden vakinhoudelijke artikelen en publicaties gepubliceerd. De
periodiek wordt verspreid onder leden.

Uitgeven periodieke uitgave IDee

Organiseren NVFVG-congres

In 2021 wordt wederom een congres georganiseerd voor leden en niet-leden. Vanwege de
coronamaatregelen is heeft het congres in 2020 niet door kunnen gaan; het congres is verschoven naar
het najaar 2021.

Beschikbare opleidingen toetsen aan nieuw
BP

In 2020 is een overzicht gemaakt van de beschikbare modules/opleidingen voor fysiotherapeuten
werkzaam in de VG-sector. Dit overzicht is op de website gepubliceerd. Het nieuwe beroepsprofiel voor
de fysiotherapeut werkzaam in de VG sector wordt zodra dit gereed is naast dit overzicht gelegd en
vastgesteld waar mogelijke lacunes liggen.

Scholing VG ontwikkelen en organiseren

De NVFVG wil in 2021 een 3-daagse cursus ontwikkelen en organiseren voor fysiotherapeuten die
beginnend werkzaam zijn in de VG-sector. Zodra de contouren van deze scholing bekend zijn, worden
leden en geïnteresseerden geïnformeerd.
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Actie
Ondersteunen wetenschappelijk onderzoek

Toelichting
De NVFVG wil wetenschappelijk onderzoek dat van belang is voor fysiotherapie in de VG-sector
ondersteunen. Onderzoekers en leden kunnen hiervoor een verzoek indienen. Leden kunnen ook
financieel ondersteund worden als ze een idee of product hebben dat het waard is om verder te
verspreiden.

Belangenbehartiging
Door ontwikkelen folder

De bestaande folder wordt als het nieuwe beroepsprofiel gereed is herzien en digitaal ter beschikking
gesteld aan leden via de website van de NVFVG. Leden en beroepsgenoten kunnen de folder gebruiken
ter positionering van ons vakgebied.

Artikelen plaatsen in het SV Katern
FysioPraxis

De NVFVG verzorgt in 2021 wederom twee pagina’s in het SV Katern van de FysioPraxis. In deze
artikelen wordt het vakgebied van de fysiotherapeut voor cliënten met een verstandelijke beperking
belicht naar andere fysiotherapeuten.

Informeren en faciliteren over Cao

De NVFVG volgt de ontwikkelingen over de Cao en informeert de leden wanneer van toepassing. In
2021 eindigt de huidige Cao en worden de onderhandelingen door de FBZ voor een nieuwe Cao gestart.
De NVZF zal in 2021 haar leden informeren over deze ontwikkelingen.

Leden
Organiseren NVFVG-Congres

In 2021 wordt wederom een congres georganiseerd voor leden en niet-leden. Leden ontvangen 50%
korting op de deelnamekosten. Het congres is een belangrijk evenement om bestaande en nieuwe leden
bij de vereniging te betrekken.

Uitgeven periodieke uitgave IDee

De NVFVG verzorgt ook in 2021 een periodiek met hoogwaardige vakinhoudelijke stukken voor het
werkveld. Leden ontvangen de periodiek zonder kosten. De opzet van de periodieke uitgave biedt een
uitgelezen mogelijkheid om nieuwe leden voor de vereniging te werven.

Stimuleren ledengroei

De NVFVG onderzoekt in samenwerking met het KNGF hoe het aantal (intramuraal werkende) leden
van beide verenigingen kan worden vergroot. Deze samenwerking is essentieel omdat het NVFVGlidmaatschap gekoppeld is aan een KNGF-lidmaatschap en de kosten van het KNGF-lidmaatschap vaak
als reden van het niet-lid zijn wordt gegeven.
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Paragraaf 4: Doorlopende activiteiten van de NVFVG in 2021
Naast de in paragraaf 3 beschreven projecten en activiteiten zijn er ook
doorlopende activiteiten. Deze activiteiten worden hier beschreven.

 Algemene ledenvergaderingen

In het najaar wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd; deze
organiseren we tijdens het congres. Het bestuur ziet de ledenvergadering
als een belangrijk middel om leden te ontmoeten en hen te betrekken bij
(het beleid van) de vereniging. De ledenvergadering is het hoogste
besluitvormende orgaan.

 Dag van de Fysiotherapeut KNGF

De NVFVG zal ook in 2021 in samenwerking met de partners binnen het
KWIEK weer meewerken aan het samenstellen van de beroepsinhoudelijke
programmaonderdelen tijdens de Dag van de Fysiotherapeut KNGF 2021.

 Beleidsontwikkeling

Medio 2021 zal het bestuur tijdens een brainstorm dag haar vizier richten
op de komende jaren. Dit mondt uit in een plan waarin de
beleidsvoornemens van de vereniging zijn beschreven. Input vanuit de
NVFVG-leden wordt zeer gewaardeerd.

 Vertegenwoordiging binnen het KNGF en het Consilium

De NVFVG participeert in het voorzittersoverleg met het Bestuur KNGF.
Ook is de NVFVG vertegenwoordigd in het Consilium KNGF. Het doel van
het Consilium is gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Bestuur
KNGF. Ook is het Consilium adviesorgaan van het Bestuur KNGF binnen
de beleidscyclus van de vereniging. Al deze overleggen bieden de NVFVG
een platform voor het behartigen van de belangen van fysiotherapeuten
voor verstandelijk beperkten bij de overige beroepsinhoudelijke
verenigingen en het KNGF.

 Deelname KWIEK

KWIEK is een samenwerkingsverband met de NVFG, VHVL, NVZF, NVRF
en de NVFL. Samen kijken deze beroepsinhoudelijke verenigingen hoe zij
nauwer kunnen samenwerken met gezamenlijke middelen ten behoeve van
het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg bij kwetsbare, hoog
complexe patiënten.

 Nieuwsbrief, website en Twitter

Minimaal zes keer per jaar verspreiden van een digitale nieuwsbrief voor
leden. Over zeer actuele thema’s zal de NVFVG ook Twitteren via het adres
@NVFVG. Daarnaast is er voortdurend aandacht om de website verder te
ontwikkelen om leden nog beter van informatie te kunnen voorzien.
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Paragraaf 5: Begroting 2021
De begroting is opgebouwd uit kosten voor Algemeen beleid (cyclische ‘going
concern’ activiteiten), projecten en overige kosten. Bij het samenstellen van de
begroting is waar mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen uit het verleden en
kostenberekeningen.
BATEN

€

Contributie leden à € 25

1.300

Bijdrage KNGF

2.550

Congres NVFVG

13.000

Dag van de Fysiotherapeut KNGF
Rente
TOTAAL INKOMSTEN

450
0
€ 17.300

Toelichting baten
Contributie
Het voorstel is om de contributie op hetzelfde niveau te houden: € 25 per jaar.
De verwachting is dat het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt iets groter
zal zijn dan het aantal nieuwe leden.

LASTEN
Bestuursvergaderingen

€
1.800

Overleg binnen het KNGF/Samenwerking BI’s

200

ALV

250

Website

100

Bankkosten

180

Congres NVFVG

11.000

Secretariaat

100

Promotiemateriaal

250

Specialistenkatern FysioPraxis

1.000

Periodiek NVFVG

1.600

Dag van de Fysiotherapeut

750

Werkgroepen (o.a. beroepsprofiel, richtlijnen)

1.000

Bijdrage KNGF
Het KNGF zal ons in 2021 weer ondersteunen met een financiële bijdrage.
Daarnaast krijgen wij een bijdrage voor het mede-organiseren van een deel van
de Dag van de Fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek

7.500

Ondersteuning leden bij promotie van best practice,
product, etc.

3.000

Congres
Gezien de resultaten uit het verleden zijn de inkomsten hoger ingeschat ten
opzichte van voorgaande jaren. Het bedrag is een gemiddelde van de inkomsten
van de afgelopen jaren minus 10%.

Vertegenwoordiging NVFVG buiten het KNGF
TOTAAL LASTEN
Saldo ten laste van het eigen vermogen

200
€ 28.930
€ - 11.630
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Toelichting lasten
Bestuursvergaderingen, overleggen en vertegenwoordigingen
Commissie- en bestuursleden krijgen een vacatie- en reiskostenvergoeding. Dit
is een grote post op de begroting. Commissieleden krijgen 25 euro per
bijeenkomst met een maximum van 75 euro. Voor de congrescommissie geldt
een hoger maximum (€ 125). Bestuursleden krijgen per bijeenkomst ook 25 euro
met een maximum van 250 euro. Naast de bestuursvergaderingen zijn er ook
diverse overleggen met collega beroepsinhoudelijke verenigingen en het KNGF.
De hoop is dat het bestuur komend jaar met een lid groeit. Hierdoor zullen ook
de totale uitgaven aan vergoedingen aan bestuursleden groeien.

Het bestuur heeft als doel om het eigen vermogen wat te laten slinken. Dit eigen
vermogen is grotendeels door leden en congresbezoekers opgebracht en zou
ten goede moeten komen aan het verbeteren van de fysiotherapie in de VG
sector en niet op een rekening moeten staan. Als de begroting voor 2021
overeen gaat komen met de jaarrekening van 2021 hebben we nog een eigen
vermogen dat gelijk is aan de jaarbegroting van afgelopen jaren. Dit lijkt ons een
betere situatie.

Wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning leden
Afgelopen jaren was er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor wetenschappelijk
onderzoek en het promoten van nieuwe producten of ‘best practices’ van onze
leden. Hiervan is de afgelopen jaren geen gebruik van gemaakt. Gezien de hoge
kosten die dergelijke activiteiten met zich meebrengen willen wij, net als
afgelopen jaar, voorstellen om de niet gebruikte gelden van 2020 bij die van
2021 te voegen. Hierdoor is er een groter budget beschikbaar dat hopelijk
interessanter is voor onze leden met ambities in deze richting.

Het congres is opgenomen in deze risicoparagraaf omdat de kosten en
inkomsten vooral afhankelijk zijn van externe factoren, zoals deelnemersgelden
en contracten met derden.

Risicoparagraaf

Congres NVFVG
In overeenstemming met de wens van de ALV van afgelopen voorjaar is het
budget voor het congres significant verhoogd.

NVFVG

Werkgroepen
Het budget voor werkgroepen is met € 500 verhoogd in verband met de
verwachting dat het ontwikkelen en presenteren van het nieuwe beroepsprofiel
meer activiteiten genereerd. De werkgroep die zich bezig houdt met het nieuwe
beroepsprofiel valt onder deze post.

E:

NVFVG@KNGF.nl

W:

www.NVFVG.nl

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Resultaat
2020 gaat financieel een slecht jaar worden voor de NVFVG. De inkomsten uit
het congres zijn € 0 terwijl er wel kosten zijn gemaakt voor de organisatie en het
verplaatsen van de datum. Dit in de hoop dat het congres dan wel door zou
kunnen gaan. Uiteindelijk gaat het om een verlies van waarschijnlijk € 3.500 aan
uitgaven en begrote winst. Het eigen vermogen van de NVFVG is echter meer
dan voldoende om dit op te vangen zonder te moeten korten. Bovendien zijn
andere uitgaven door de coronamaatregelen minimaal geworden.
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