
 

 

 

Hoofdlijnen Meerjarenplan OFOM 2015-2018 

1.  Inleiding/aanleiding 

In 2014 heeft het bestuur van de Stichting OFOM op verschillende momenten 

overleg gevoerd met het bestuur van NVOS-Orthobanda. Vanuit het 

gemeenschappelijk doel om de belangen van de branche zou goed mogelijk 

te dienen zijn de samenwerking, de onderlinge relaties en de respectieve 

verantwoordelijkheden opnieuw geformuleerd. 

Dit heeft geresulteerd in een convenant waarin de afspraken  op hoofdlijnen 

zijn vastgelegd. 

Stichting OFOM wil met dit meerjarenplan uitvoering geven aan haar 

statutaire doelstelling en de afspraken met de beroepsgroep.  OFOM wil 

daarbij transparant zijn en al alle belanghebbenden helderheid verschaffen 

over haar doelstellingen, activiteiten  en resultaten.  

2. Achtergrond/omgeving (zonodig nog nader uitwerken)  

 

- Rol zorgverzekeraars/markt neemt nog steeds toe 

- Overheid treedt terug 

- Samenwerking en concurrentie neemt toe door schaalvergroting binnen 

bedrijfstak (horizontaal) en binnen de keten (verticaal) 

- Sterke verandering in “opleidingslandschap” (aanbod van mbo/hbo) en 

vraag /wensen vanuit beroepsgroep 

- Besluit van NVOS om opleiding vakmanschap in eigen hand te 

nemen/houden door middel van modulair opleidingssysteem op zowel 

mbo als hbo niveau en zodoende continuïteit van het vakmanschap te 

borgen 
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- Ontwikkelingen in vraag/product/markt en techniek maken het 

noodzakelijk  dat de branche eigen instrumenten heeft om te investeren 

in innovatie en ontwikkeling 

- Wens vanuit NVOS-Orthobanda tot uniformering van opleidingssysteem 

voor orthopedisch schoeisel en overig orthopedische hulpmiddelen en de 

financiering daarvan 

3. Statutaire doelstelling OFOM:  

“begeleiding en ontwikkeling van de branche op wetenschappelijk en 

technisch gebied en de bevordering van de bewustwording van de functie en 

de mogelijkheden van orthopedisch schoeisel onder medici en het publiek”. 

(NB: Gelet op de beoogde integratie van ot en ost en gewenste rol ofom 

daarbij zal er een nieuwe bredere doelstelling geformuleerd moeten worden 

bij aanpassen statuten)  

OFOM realiseert haar doelstelling (onder meer) door het verstrekken van 

projectsubsidies. In dit meerjarenplan wordt beschreven ten behoeve van 

welke activiteiten OFOM de komende jaren subsidiering mogelijk acht.  

4. Programmalijnen algemeen  

OFOM onderkent vanuit haar statutaire doelstelling en recente afspraken met 

de beroepsgroep twee hoofdlijnen van activiteiten:  

4.1 Opleiding. Het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de 

branche door het financieren van een stelsel van beroepsgerichte modules 

die gezamenlijk en in onderling verband een complet opleidingsprogramma  

bieden; 

4.2 Onderzoek en innovatie. De perceptie is dat de orthopedie 

schoentechniek in Nederland op hoog niveau staat. Deze perceptie komt 

voort uit bevindingen op internationale congressen en contacten met 

buitenlandse collega’s. De wetenschappelijke bewijsvoering laat nog te 

wensen over. Er is een langzaam toenemende stroom van onderzoek naar de 

effectiviteit en bruikbaarheid van aanpassingen aan schoenen (/orthopedisch 
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schoeisel). De politieke ontwikkelingen en de zorgverzekeraars vragen steeds 

meer om deze bewijsvoering. De afgelopen jaren zijn weinig verzoeken voor 

wetenschappelijk onderzoek bij de OFOM binnengekomen en gefinancierd. 

 

4.3 Communicatie. Naast de hoofdlijnen opleiding en onderzoek/innovatie  

zal OFOM de komende jaren zich inspannen om de resultaten van de 

projecten die door OFOM zijn en worden gefinancierd meer onder de 

aandacht van de branche, de voorschrijvers, de industrie, de overheid en het 

publiek te brengen. Binnen het kader van dit meerjarenprogramma  vormt 

communicatie geen aparte programmalijn, maar is het wel een belangrijke 

activiteit  die de komende periode veel aandacht zal krijgen. Daarnaast kan 

vanuit de statutaire opdracht aan OFOM om  bekendheid te geven  aan de 

mogelijkheden van orthopedische hulpmiddelen ook aan derden 

projectsubsidie worden verleend.  

5. Uitwerking programmalijnen 

5.1 Opleiding 

1a Opleiding orthopedisch schoenmakers.  

OFOM  financiert de ontwikkeling van het modulair cursorisch 

beroepsonderwijs op basis van het door de beroepsgroep en ofom in 2014 

vastgestelde plan voor een opleidingshuis OT en OST.  OFOM financiert ook 

het onderhoud van  het modulaire systeem alsmede  de (organisatie van de )  

toetsing  van kandidaten aan de eindtermen van de modules. Voor de 

ontwikkeling van modules  zoals voorzien in het projectplan voor het 

opleidingshuis en voor de overige activiteiten binnen deze programmalijn 

kunnen de brancheorganisaties projectvoorstellen indienen.  OFOM zal 

bewaken dat het volledige opleidingsprogramma  uiterlijk in 2018 is 

ontwikkeld. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het modulair 

opleidingsprogramma  berust bij de brancheorganisaties.  

1b. Integratie OT en OST. 
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NVOS-Orthobanda heeft aangegeven  dat na de fusie tussen beide 

organisaties  er een sterke wens is om te komen tot verdergaande 

afstemming  van de brancheopleiding en de financiering daarvan in beide 

sectoren. OFOM heeft uitgesproken daaraan te willen meewerken. Dat 

betekent dat er de komende periode gewerkt zal moeten worden aan een 

aanpassing van de statuten en een overgangsregime om te borgen dat de  

reserves die in het verleden door de orthopedisch schoenmakers zijn 

opgebracht ook in de toekomst overeenkomstig hun wensen zullen worden 

ingezet. Het OFOM bestuur hoopt dat het mogelijk is in 2015 alle 

noodzakelijk stappen, inclusief een statutenwijziging, te kunnen realiseren.  

5.2 Onderzoek en innovatie.  

OFOM zal in de komende vijf jaren ontwikkelingen stimuleren die op (relatief) 

korte termijn kennis voor de orthopedische ( schoen) techniek oplevert, maar 

ook ontwikkelingen die op de langere termijn innovatie opleveren. We zullen 

ontwikkelingen stimuleren die heldere diagnostische criteria opleveren en 

richtlijnen voor de schoentechnische behandeling van verschillende 

aandoeningen. Naast diagnose- en richtlijnen onderzoek zal de OFOM 

onderzoek stimuleren op het gebied van materialen/materiaalgebruik en 

productie(technieken). Expliciet zal in deze periode ook aandacht gegeven 

worden aan de implementatie van verkregen resultaten. Het behouden van 

een hoge kwaliteit orthopedie schoentechniek vereist werkelijk innovatieve 

ontwikkelingen.  Dit zijn ontwikkelingen met grote potentie, maar ook met 

risico.  

De OFOM streeft nadrukkelijk naar een hand-in-hand situatie van onderzoek 

en onderwijs door studenten HBO (Fontys Hogeschool, Eindhoven) intensief 

te betrekken zijn bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee 

wordt zowel de kennis over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

als de inhoudelijke kennis van het onderzoeksonderwerp zoveel mogelijk 

binnen de beroepsgroep getrokken. Dit levert kennis voor Orthopedie 

Technici binnen de bedrijven die nodig is voor het zelfstandig als bedrijf 

uitvoeren van innoverende ontwikkelingen. 
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Het stimuleren van de totale Orthopedie Techniek (Orthopedische 

Schoentechniek en Orthopedische Instrumentmakerij) ziet de OFOM als de 

mogelijkheid om tot verdere ontwikkeling en betere positionering van de 

totale branche te komen, waarbij de optelsom meer is dan 1 + 1 = 2. 

Binnen de programmalijn onderzoek en innovatie wil OFOM relevante partijen 

uitnodigen projectvoorstellen in te dienen op de volgende deelterreinen: 

- Diagnostiek,  in het bijzonder nieuwe diagnostiek van hol- en platvoeten, 

aan de hand van het lichamelijk onderzoek; 

- Richtlijnontwikkeling, bijvoorbeeld richtlijnen voor de schoentechnische 

behandeling van voetproblemen welke vaak gezien worden bij holvoeten; 

- Materiaalkennis en toepassing, bijvoorbeeld  de Ontwikkeling database 

waarin de belangrijke eigenschappen van materialen worden beschreven; 

- Productie (nog nader uitwerken)  

Er wordt, bij goede onderzoeksuitkomsten, expliciet aandacht gegeven aan 

het implementeren in de branche van de onderzoeksresultaten. Zo zijn dit 

jaar de onderzoekers van het Diafoss project gevraagd een 

implementatieprogramma te ontwikkelen. Dat project zal eind 2014 en in 

2015 plaatsvinden. 

De projecten kunnen een korte ( max 1 jaar), middellange (max 3 jaar) of 

lange  (max 5 jaar) doorlooptijd hebben.  

5.3 Communicatie. 

OFOM zal op korte termijn, (uiterlijk 1e kwartaal 2015) een communicatieplan 

opstellen  waarin in ieder geval aandacht wordt besteedt aan de volgende 

activiteiten: 

- Het opzetten en onderhouden van een database met projectresultaten 

- Het opzetten en onderhouden van een website met informatie over de 

stichting, het meerjarenprogramma, de subsidievoorwaarden,  lopende 

en afgeronde projecten  
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- Het organiseren van bijeenkomsten met de doelgroep met als doel het 

geven van voorlichting over ofom activiteiten en het vragen van input 

voor toekomstige activiteiten 

- De overige communicatie die de transparantie over de ofom activiteiten 

bevordert. 

6. Financiering. 

Nog nader in te vullen. Enkele uitgangspunten: 

- Aan de verschillende programmalijnen en activiteiten zullen 

budgetten/ramingen moeten worden verbonden 

- Op middellange termijn globaal evenwicht tussen inkomsten en uitgaven 

- Gelijke financiering OT en OST 

- Overgangsregeling om overschot te reduceren tot aanvaardbare reserve 

- Overgangsregeling  om overschot ook daadwerkelijk te goede te laten 

komen aan OST branche; 

- Aanpassen statuten.  
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