
Click to edit Master title style

Rapportage Ledenonderzoek NtVP - NtVP

Uitgevoerd door CG Research in opdracht van Trudy Mooren
Januari 2021



Inhoud

2

1. Achtergrond en onderzoeksdoel

2. Onderzoeksopzet en -verantwoording

3. Website

4. NtVP activiteiten

5. Magazine ‘Impact’

6. Psychotraumatherapeut

7. Social media nieuwsbrief

8. SIG

9. Steekproef



Onderzoeksopzet en -verantwoording
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Doelgroep: bestaat uit leden van NtVP
Steekproef: De steekproef bestaat in totaal uit 110 completes.
Werving: De steekproef is geworven via het leden bestand van NtVP. De veldwerkperiode liep van 20 

december 2020 t/m 5 februari 2021
ISO: Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de ISO 20252.
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Website



Bezoek aan de website
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Meer dan de helft van de leden bezoekt de 
website minimaal eens per kwartaal. Een 
kwart bezoekt de website eens per maand.

Men geeft doet dat vooral om op de hoogte te 
blijven van activiteiten. 

V2: Hoe vaak bezoek je de website van NtVP?
V3:Wat is de reden/zijn de redenen dat je de website van NtVP bezoekt?

Frequentie bezoek website

Reden bezoek website

Totaal

n= 110

Wekelijks 5%

Maandelijks 21%

Eens per kwartaal 32%

Eens per half jaar 20%

Eens per jaar 7%

Minder vaak dan eens per jaar/nooit 15%

Totaal

n= 94

Om op de hoogte te blijven van activiteiten zoals webinars, lezingen en congressen 88%

Om informatie op te zoeken omtrent certificeringen en accreditatie 40%

Om op de hoogte te blijven van actueel nieuws zoals op dit moment COVID-19 30%

Om informatie met anderen te delen (blogs, onderzoeken, video’s etc.) 18%

Anders, namelijk... 6%



Beoordeling website
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Aspecten website

“Andere leden kunnen vinden met hun ervaring en expertise 
gebied ( achter een beveiligde omgeving)”

“Ik mis de meer expliciete aansluiting bij maatschappelijke issues 
i.v.m. trauma”

“Voor leden meer inhoudelijke informatie over trauma.”
“Members only deel met informatie specifiek voor leden 
(lezingen, etc). Differentiatie naar doelgroep: publiek, 

journalisten, hulpverleners en onderzoekers”

Wat mist er op de website

V4: In hoeverre ben je het eens of oneens met betrekking tot onderstaande 
stellingen over de website van NtVP?

V5: Zijn er nog onderwerpen/activiteiten die je mist op de website? Wat zou je 
graag toegevoegd zien worden?

Over het algemeen is men tevreden over de 
website zeker qua informatieverstrekking. 
Qua design is er nog wel ruimte om te 
verbeteren maar bijna niemand is 
uitgesproken negatief.

% Mee eens (1-2) % Mee oneens (1-2)
Totaal Totaal

n= 94 94

De informatieverstrekking op de website is goed 76% 2%

De website ziet er aantrekkelijk uit 56% 5%

De website is intuïtief 54% 4%
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NtVP activiteiten



Deelname aan activiteiten
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V6: Hoe vaak heb je deelgenomen aan onderstaande NtVP activiteiten in de 
afgelopen 3 jaar?

Deelname aan activiteiten

Voor alle activiteiten geldt dat ongeveer twee 
derde dit minimaal eenmaal heeft bijgewoond / 
gevolgd. Slechts 18% geeft aan nog nooit aan een 
van de activiteiten te hebben deelgenomen.

Webinar Lezing Het jaarcongres / 
ESTSS 2019 congres

n= 110 110 110

1 keer 30% 26% 32%

2-3 keer 25% 29% 28%

4-5 keer 8% 6% 1%

6-10 keer 4% 2% 2%

Meer dan 10 keer 1% 0% 1%

Nooit 33% 36% 36%



(heel) tevreden 85% 87% 87%

(heel) ontevreden 0% 0% 3%

Webinar Lezing Jaarcongres

n= 74 70 70

Heel tevreden 19% 19% 33%

Tevreden 66% 69% 54%

Neutraal 15% 13% 10%

Ontevreden 0% 0% 3%

Heel ontevreden 0% 0% 0%

Beoordeling activiteiten

Beoordeling activiteiten

Deelnemers van de activiteiten zijn 
positief. Een enkeling heeft een 
kritische noot over het congres dat ze 
bijgewoond hebben.

V7: Over het algemeen, hoe tevreden of ontevreden was je over de inhoud van 
deze activiteiten?

“Slecht georganiseerd, onduidelijke criteria rond 
acceptatie abstracts.”

“Vond het inhoudelijk niet een erg boeiend of goed 
congres. “

V8: Kun je dit verder toelichten? Wat was in jouw ogen onvoldoende?
9



Webinar Lezing Het jaarcongres / 
ESTSS 2019 congres

n= 36 40 40

De inhoud spreekt mij niet aan 11% 8% 5%

Deze opzet van kennisdelen spreekt mij niet aan 8% 8% 8%

Geen specifieke reden 61% 68% 83%

Ik wist niet dat dit aangeboden werd 25% 20% 8%

Reden voor niet volgen van activiteiten

Over het algemeen geeft men aan 
dat ze geen specifieke reden 
hebben voor het niet bezoeken 
van een activiteit. Voor webinars
en lezingen lijkt het er wel op dat 
er nog wat valt te verbeteren in het 
onder de aandacht brengen bij 
leden aangezien een deel 
aangeeft dat ze niet op de hoogte 
waren van dat het aangeboden 
werd. 

Redenen

V6B-D: Wat is de reden dat je nog nooit ….. hebt gevolgd/bezocht?
10
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Magazine ‘Impact’



Totaal

n= 74

Heel tevreden 15%

Tevreden 61%

Neutraal 24%

Ontevreden 0%

Heel ontevreden 0%

Totaal

n= 78

Als ik het magazine lees dan lees ik altijd het katern van NtVP 51%

Als ik het magazine lees dan lees ik soms het katern van NtVP 44%

Ik lees nooit het katern van NtVP 5%

Totaal

n= 110

Ik lees elke editie 35%

Ik lees het regelmatig maar niet altijd 24%

Die lees ik soms 12%

Ik ben ermee bekend maar ik lees het niet 10%

Ik ken dit magazine niet 19%

Lezers van het magazine
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V9A: Hoe vaak lees je het magazine ‘Impact’?
V9B: NtVP heeft een eigen katern in het Impact magazine. Welk van 
onderstaande uitspraken is op jou van toepassing?

Leest het magazine ‘Impact’
Driekwart van de leden leest het magazine. Bijna al deze 
leden lezen ook het katern van NtVP, slechts 5% geeft aan 
dit nooit te lezen. 

De lezers van het katern zijn tevreden over de 
informatieverstrekking in het katern.

Leest het NtVP katern

‘Ik wist niet dat het er was.”
“Geen specifieke reden”

V10: Hoe tevreden of ontevreden ben je met de informatieverstrekking in het 
katern van de NtVP?
V9C: Wat is de reden dat je nooit het katern van NtVP leest?

(heel) tevreden 76%

(heel) ontevreden 0%

Tevreden met NtVP katern
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Psychotraumatherapeut



Totaal

n= 50

Ja, zeker weten 56%

Ja, ik denk het wel 32%

Misschien 6%

Nee, waarschijnlijk niet 2%

Nee, zeker niet 2%

Dat weet ik nog niet 2%

Registratie psychotraumatherapeut

Zeker weten/ denk het wel 88%

Waarschijnlijk/ zeker niet 4%

45%

55%

Geregistreerd

Herregistreren

V12: Ben je geregistreerd als psychotraumatherapeut?
V13: Ben je van plan je te herregisteren als psychotraumatherapeut?

De helft van de leden is geregistreerd als 
psychotraumatherapeut. Bijna al deze leden 
verwachten  zich in de toekomst te herregistreren. 
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Redenen om wel/niet te herregistreren

“Ik denk dat het ene belangrijke certificering is 
voor kwaliteitsborging in de zorg. Ik hoop van 

harte dat je er in de toekomst specialistische zorg 
mee kan behandelen. Lijkt mij meer dan terecht 

als het om trauma behandeling gaat.”
“Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen die 

traumatherapie doet minstens 2 
traumatechnieken beheerst, wat vereist is voor 
de (her)registratie als psychotraumatherapeut.”

“Meerwaarde van de registratie voor de 
uitoefening van mijn vak”

“Het geeft voor mij een stuk kwaliteit weer 
wanneer je deze titel mag dragen. Dus ook goed 
voor professionaliteit richting de cliënten op mijn 

werk.”

“Het heeft voor mij geen enkele waarde. Ik ben al 
psychotherapeut voldoende gekwalificeerd om 

met trauma om te gaan en heb geen behoefte om 
me alleen met trauma bezig te houden. De titel 
heeft me alleen geld gekost, levert me niks op. 
De manier waarop de registratie ging (erg uit de 
hoogte) viel al slecht, congressen vallen altijd 
samen met andere congressen, die dan toch 

interessanter zijn.
Ik heb mijn lidmaatschap dan ook opgezegd.”

“Omdat ik ook lid ben van de VEN en de VGCT 
en me ook daar moet herregisteren. Er is veel 
overlap tussen de VEN en NtVP en ik moet de 

kosten van alle registraties zelf betalen. Dus het 
kost me geld en het levert me niet enorm veel op”

V14: Waarom ${WELNIET_HERREGISTREREN}?
15
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Social media / nieuwsbrief



Totaal

n= 67

Helemaal mee eens 22%

Grotendeels mee eens 43%

Neutraal 22%

Grotendeels mee oneens 10%

Helemaal mee oneens 1%

Ja Nee
Totaal Totaal

n= 110 110

LinkedIn 61% 39%

Twitter 12% 88%

Facebook 9% 91%

Instagram 4% 96%

Social media

Volgers social media

Nieuwsberichten

In totaal volgt twee derde NtVP op social media. 
Het grootste deel volgt NtVP op LinkedIn.

De nieuwsberichten die NtVP via social media 
communiceert worden overwegend als van 
toegevoegde waarde gezien. 

V15: Volg je NtVP op onderstaande social media kanalen?
V16:: “De nieuwsberichten op social media van NtVP zijn voor mij van 
toegevoegde waarde.”
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(helemaal) mee eens 66%

(helemaal) mee oneens 12%



Totaal

n= 93

Heel tevreden 16%

Tevreden 63%

Neutraal 20%

Ontevreden 0%

Heel ontevreden 0%

Totaal

n= 110

Ik lees jaarlijks elke editie 46%

Ik lees jaarlijks 3 van de 4 edities 21%

Ik lees jaarlijks 2 van de 4 edities 13%

Ik lees jaarlijks 1 van de 4 edities 5%

Ik ben bekend met deze nieuwsbrief maar ik lees deze niet 1%

Ik ben niet bekend met deze nieuwsbrief 15%

NtVP nieuwsbrief

Frequentie lezen nieuwsbrief

Informatieverstrekking nieuwsbrief

De helft van de deelnemers leest elke editie van de 
nieuwsbrief. Slechts 14% leest nooit de nieuwsbrief 
en dat komt omdat ze hier niet bekend mee zijn. Er 
zijn geen leden die bewust de nieuwsbrief nooit 
lezen.

Men is tevreden met de informatie verstrekking in 
deze nieuwsbrieven.

V17: De NtVP nieuwsbrief komt 4 keer per jaar uit. Wat is op jou van toepassing?
V18: Hoe tevreden of ontevreden ben je met de informatieverstrekking van deze 
nieuwsbrieven?
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(heel) tevreden 80%

(heel) ontevreden 0%
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SIG



Lid van een SIG

Slechts een klein deel (15%) is lid 
van een SIG. 

V20: Ben je lid van een NtVP SIG? Zo ja, welke?

Lid van SIG

20

Totaal

n= 110

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen 6%

Traumatische rouw 5%

Young Minds 3%

Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek 3%

Opvang en vroege interventies 2%

Huiselijk geweld 2%

Culturele diversiteit 1%

Ouderen en psychotrauma 1%

Ik ben niet bekend met SIG 14%

Nee 72%



Overwegen om lid te worden

V21: Van welke van onderstaande SIG overweeg je om lid te worden?

Ondanks dat slechts een klein 
deel op dit moment lid is van 
een SIG, is er wel interesse om 
in de toekomst lid te worden van 
een SIG. Twee derde geeft aan 
te overwegen om lid te worden.

Welke SIG overweegt men

21

Totaal

n= 110

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen 30%

Traumatische rouw 25%

Opvang en vroege interventies 19%

Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek 18%

Culturele diversiteit 11%

Huiselijk geweld 11%

Young Minds 6%

Ik wil wel lid worden van een SIG, maar er is geen SIG over het onderwerp waar ik in geïnteresseerd ben, namelijk het onderwerp... 6%

Ouderen en psychotrauma 5%

Ik wil geen lid worden van een SIG 32%
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Steekproef



Totaal

n= 110

Klinisch psycholoog / psychotherapeut 45%

GZ psycholoog 40%

Onderzoeker 16%

Psychiater 5%

Vaktherapeut 4%

Maatschappelijk werker 3%

Verpleegkundige / verpleegkundig specialiset / SPV 2%

Anders, namelijk... 17%

Verdeling steekproef

Geslacht

Beroepsgroep
Leeftijd

Lidmaatschap

Geslacht: Wat is uw geslacht?
Leeftijd: Wat is uw leeftijd?

V1B: Op welke manier ben je (momenteel) lid van NtVP?
Beroepsgroep
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Totaal

n= 110

Man 24%

Vrouw 76%

Totaal

n= 110

Jonger dan 18 jaar 1%

18 - 29 jaar 2%

30 - 44 jaar 25%

45 - 59 jaar 47%

60 plus 25%

Totaal

n= 110

Individueel lidmaatschap (op eigen initiatief) 74%

Collectief lidmaatschap (bijv. via werkgever) 26%



Tom Groot

Project Manager

0228-563954
Tom.groot@cgresearch.nl
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www.cgresearch.nl
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Contact

Floris Leupen

Research Consultant

0228-563954
Floris.leupen@cgresearch.nl

Pakhuisstraat 3
1621GL Hoorn
www.cgresearch.nl

Heeft u vragen over dit rapport en/of vragen met betrekking tot ander onderzoek?

Wij beantwoorden uw vragen graag!


