
NIEUWE BRANCHEVERENIGING 
 
Sinds begin 2016 bestaat er een moderne, nieuwe branchevereniging op het gebied van Sportverzorging en -massage, RIAS 
genaamd. RIAS staat voor Reguliere Internationale Algemene Sportverzorging en Massagevereniging en is ontstaan uit de 
behoefte aan een meer actieve vertegenwoordiger die vernieuwing en vooruitgang als uitdaging ziet en inspeelt op de 
praktijkwensen van eclectische masseurs, sportmasseurs en sportverzorgers. 
 
De werkzaamheden van de RIAS betreffen: 

• opkomen voor de belangen van de leden; 
• te zorgen, dat de belangen ter kennis worden gebracht aan 

openbare instanties; 
• zich te laten vertegenwoordigen in organisaties, waarbij de 

belangen direct of indirect zijn betrokken; 
• het promoten van het vakgebied; 
• het oprichten en in stand houden van districten 
• het beleggen van al of niet openbare vergaderingen 
• het afnemen van examens 
• erkennen van opleidingsinstituten 
• accrediteren van opleidingen, workshops, cursussen en thema bijeenkomsten 
• instrueren en scholen van docenten 
• opleiden van examinatoren 
• het uitgeven en beheren van diploma’s certificaten en licenties  
• inspelen op veranderende inzichten vanuit de wetenschap t.a.v. het vakgebied 

 
De RIAS is een organisatie die een zeer breed gebied bestrijkt voor vakbeoefenaren die zich bezighouden met het 
welbevinden en gezondheid van hun cliënten. Dit alles gerelateerd aan het welzijn van gezonde- en sportmensen in 
profylactische zin. Voor sportverzorgers die hun vak uitvoeren in de preventieve sector van de sportgezondheidszorg maar 
ook voor de vele soorten massages die men in thermen, salons, praktijken en reguliere gezondheidszorg treft. Het grote 
voordeel van de RIAS is de ruime en gevarieerde inbreng die de leden hebben op het gehele vakgebied. Via de RIAS vindt 
immers contact plaats met gerelateerde organisaties zoals bonden, overheid, onderwijs en consument, en vormt 
intercollegiaal overleg de bron van het beleid.  
 
Kwaliteit 
Kwaliteit is een constant punt van aandacht. Het kwaliteitsbeleid van de RIAS is erop gericht om het niveau van  
vakbekwame en goed opgeleide masseurs en sportverzorgers -masseurs te verbeteren en te behouden. Opleidingsinstituten, 
docenten en opleidingsprogramma’s worden gecontroleerd en beoordeeld. Om hier uiting aan te geven hanteert de RIAS een 
erkenningsbeleid ten aanzien van gekwalificeerde onderwijsinstellingen, docenten en gediplomeerden. 
Leden kunnen kenbaar maken dat zij de landelijk erkende opleiding met goed gevolg hebben afgerond door het RIAS 
muurschild aan te vragen, waarbij een keuze gemaakt kan worden voor alleen masseur of masseur/sportverzorger/therapeut, 
afhankelijk van het behaalde diploma.  
 
Examens 
Vanaf de oprichting, begin 2016, hebben inmiddels meer dan 100 kandidaten een RIAS-examen gedaan. Dit in het vakgebied 
van Klassieke massage, Wellnessmassage en Sportmassage. Uit evaluatie blijkt dat de organisatie van de examens naar 
tevredenheid is verlopen en dat de communicatie met opleidingsinstituten en kandidaten optimaal is gebleken.  De 
kandidaten waren erg tevreden over de wijze waarop de examens werden afgenomen. De opvang en begeleiding vooraf, 
tijdens en na het examen werden als aangenaam en ondersteunend ervaren. De examinatoren worden met zorg geselecteerd 
en worden door de examencommissie geïnstrueerd. De opleidingsinstituten ontvangen hun informatie en feedback van de 
commissie opleidingen. Door de hechte vorm van samenwerking en inspraak kan gesproken worden van een succesvol eerste 
jaar.  
 
Belangenbehartiging 
Dienstdoende sportverzorgers en –masseurs kunnen lid worden van de brancheorganisatie en zo hun belangen laten 
behartigen. Cursisten die afstuderen komen in het praktijkveld terecht. Hierbij bestaat de behoefte om de sportverzorging en 
–massage te promoten en de belangen van de sportverzorger en –masseurs te behartigen. Veel sportverzorgers en –masseurs 
werken als vrijwilliger en kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Hier ligt een taak van de RIAS. Ook voor de leden 
die op professionele basis hun diensten aanbieden is de RIAS een organisatie die ruim mogelijkheden biedt. 
 
Verzekering 
De RIAS onderscheidt zich niet alleen door bovenstaande aspecten. Zij voorziet ook in een, zeer aan te bevelen, extra 
ongevallen- en overlijdensverzekering voor hen die hun diensten verlenen. (niet verplicht bij lidmaatschap) 
 
Behalve kunstfouten*, dekt de verzekering beroepsaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid/productaansprakelijkheid, 
schending van vertrouwelijkheid, beschuldigingen van inbreuk op intellectueel eigendom, beschuldigingen van aanranding of 
ontucht enz. tegen u. 
* (= Nalatigheid of verkeerde handeling bij een verrichting die voor de gezondheid van de cliënt zodanig nadelig is dat 
aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is en soms zelfs tot onherstelbare schade leidt.), 
 
Vakblad 
Een blad (Palaestra) is digitaal beschikbaar voor leden met daarin nieuws, achtergronden en informatie.  
 
Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit secretaris Gerrit Buisman (rechts op de foto), Master Radiobiologie en leraar Fysiologie. Gerrit heeft 
jarenlange ervaring in lesgeven. Hij is bekend met de verschillende opleidingen op massagegebied en was er vanaf het begin 
bij waardoor hij uitstekend in staat is om deze belangrijke functie in te vullen. Andy van der Hoeven (links op de foto) is de 
penningmeester van de RIAS en is een oude bekende in het vak. Hij heeft voor verschillende organisaties diensten verleend 

	



en loopt al menig jaar mee. Andy heeft op Afd. Radiologie gewerkt van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Sinds 1983 is 
hij werkzaam in het onderwijs sportverzorging en –massage en is mede initiatiefnemer tot de oprichting van de RIAS. De 
voorzitter is Inge van Kerkhof (midden op de foto). Samen met Andy heeft zij veel werk verricht in het voortraject van de 
RIAS. Organisatie en planning zijn haar niet vreemd. Dit vanuit haar achtergrond in de gezondheidszorg en management in 
de financiële sector. Ze is bekend met het opleiden en heeft ook zelf veel gesport. Haar interesse voor de diverse 
toepassingen en therapieën hebben haar een breed beeld gegeven van wat er in het praktijkveld gaande is. De RIAS is trots 
op haar vrouwelijke voorzitter die mede de grondlegger van de nieuwe branchevereniging is. Momenteel functioneert zij als 
een duizendpoot en doet zij veel organisatorisch en voorbereidend werk waarbij zij vooral overzicht houdt op de gang van 
zaken. 

Correspondentie adres:   

RIAS 
Postbus 85 
1670 AB  Medemblik 

http://www.rias.one 

Voor algemene vragen: info@rias.one 
Inschrijvingen of verzekeringsvragen: secretariaat@rias.one 
 

	 	


