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Plan NtVP 2017 
 
Algemeen en invulling bestuur 
 
De aanpak in 2016 zoals vastgelegd in het besturingsdocument en verankerd in de 
verschillende portefeuilles is succesvol geweest, daarom willen we voor 2017 met dezelfde 
portefeuilles werken als in 2016: 
 

1. In- en externe betrekkingen 
2. Certificering psychotraumatherapeut 
3. Certificering nuldelijnsondersteuner 
4. Special Interest Groups 
5. Congres 
6. Lezingen 
7. Communicatie 
8. Financiën 

 
In het bestuur treedt Berend Berendsen af. Aan de algemene leden vergadering (ALV) 
worden Trudy Mooren, Jan Ambaum, Maartje Schoorl, Miranda Meijer en Aram Hasan 
voorgesteld als nieuwe bestuursleden. 
 
De portefeuilleverdeling wordt als volgt voorgesteld: 

• Mariel Meewisse: voorzitter, in- en externe betrekkingen 
• Ellen Klaassens: vice voorzitter en portefeuille communicatie 
• Marten La Haye: secretaris en penningmeester 
• Miriam Lommen: portefeuille kennisdeling waaronder o.a. congres 
• Marit Sijbrandij: certificering nuldelijnsondersteuner 
• Rafaele Huntjens: portefeuille SIG’s 
• Anja Lok: portefeuille lezingen 
• Trudy Mooren: certificering psychotraumatherapeut 

 
De portefeuilles voor Jan Ambaum, Maartje Schoorl, Miranda Meijer en Aram Hasan zullen 
in de loop van 2017 worden ingevuld. 
 
De eerste 4 leden vormen samen het dagelijks bestuur. 
 
Hieronder wordt per portefeuille het plan en de doelstellingen voor 2017 verder toegelicht. 
 
In- en externe betrekkingen 
 
Voor 2017 wordt vervolg gegeven aan het versterken van de in- en externe betrekkingen 
middels de volgende activiteiten: 
 
1. De bekendheid van de NtVP versterken middels lezingen over evidence based 

behandelingen tijdens (externe) congressen en symposia voor het profiel 
psychotraumatherapeut. Reeds gepland staan: 
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a. Lezing Psy-Zo! In februari 
b. Lezing trauma-congres de Meervaart in maart 
c. NtVP congres in mei 

2. De samenwerking tussen de NPN en de NtVP verder uitwerken. Te denken valt aan  
a. gezamenlijke activiteiten, zoals lezingen, etc. 
b. aantrekkelijk maken van lidmaatschap/certificering voor NPN leden 

3. Actief contact onderhouden met de collectieve leden van de NtVP 
4. Contacten met de grote instellingen voor psychotrauma onderhouden, waaronder  een 

bezoek aan Fier Friesland en GGZ Friesland 
5. Contacten met Zorgverzekeraars Nederland opbouwen 

 
Certificering 
 
Voor 2017 zijn de volgende activiteiten gepland: 
 
1. Doorgaan met het certificeren van Psychotraumatherapeuten: 

Zoals in de afgelopen jaren zullen we weer een aantal aanmeldingen krijgen voor de 
registratie als Psychotraumatherapeut. Wij verwachten enerzijds een terugloop, 
aangezien er reeds een behoorlijk aantal psychologen gecertificeerd zijn en er een eindig 
aantal behandelaren van Psychotrauma in Nederland zijn. Anderzijds zien wij meer 
aanvragen uit België en van bijvoorbeeld Orthopedagoog generalisten. De 
overgangsregeling stopt per 31 januari 2017. Wij gaan voor 2017 uit van een 35 tal 
nieuwe certificeringen. 

2. Updaten van het profiel voor de certificering als Psychotraumatherapeut: 
Het huidige profiel is grotendeels gebaseerd op een competentieprofiel dat in 2011 is 
vastgesteld en is aangevuld in 2013. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest 
in het psychotraumaveld zodat er behoefte is aan een revisie van de eisen die gesteld 
mogen worden aan een goed psychotraumatherapeut.  
Na voorbereiding in 2016 zal in 2017 een bijeenkomst van experts op het gebied van 
psychotrauma worden gehouden op basis waarvan het profiel zal worden geactualiseerd. 

3. Uitwerken van de herregistratie: 
Inmiddels zijn de formele eisen voor herregistratie in discussie. Inhoudelijk willen wij 
wachten tot na de expertbijeenkomst aan de hand waarvan eisen voor certificering 
worden geformuleerd. Voor de meeste gecertificeerden betekent dit dat men nog 3 jaar 
heeft om aan de eisen voor herregistratie te gaan voldoen. 

4. Opleidingen: 
In 2017 willen wij de instituten die opleidingen in het kader van de certificering bezoeken 
om met hen de ervaringen en ideeën voor verdere ontwikkeling te bespreken. 
Ook willen wij bezien of het mogelijk is het aantal aanbieders van opleiding op 
onderdelen te vergroten. 
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Certificering nuldelijnsondersteuner 
 
In 2016 is een start gemaakt met het opzetten van een certificeringstraject voor de 
nuldelijnsondersteuner. Het plan is om dit traject in de 1e helft van 2017 af te ronden, waarbij 
het profiel van de nuldelijnsondersteuner, de eisen voor de certificering en de eisen voor 
accreditatie van opleidingen zullen worden vastgelegd. Tevens zal worden besloten op welke 
wijze de nuldelijnsondersteuner past binnen het lidmaatschap van de NtVP. 
In het najaar zal een pilot worden gestart, waarna verwacht wordt dat eind 2017 met de 
daadwerkelijk accreditering en certificering kan worden gestart.  
 
SIG’s 
 
De vier lopende SIG’s (Vroege interventie en opvang, Behandeling van PTSS met ernstige 
(comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, Young Minds en Traumatische rouw) 
zullen in 2017 worden gecontinueerd. Er zullen 2 of 3 bijeenkomsten per SIG zijn per jaar. 
De additionele SIG “Culturele diversiteit en trauma” zal worden opgestart. Hiervoor zijn we 
een samenwerking aangegaan met de EMDR Vereniging Nederland. De SIG’s zullen een 
aandeel krijgen op het congres 2017. 
In het 2e halfjaar zal wordt bekeken of andere SIG’s kunnen worden gestart. 
 
Congres 
 
Jaarlijks NtVP congres 
Uit tevredenheid over de prettige samenwerking met SCEM wordt ook het congres in 2017 
weer georganiseerd in samenwerking met hen. Wederom zal het congres in congrescentrum 
de Werelt plaatsvinden, en wel op 11 mei 2017. Het thema van 2017 is “Levensloop en 
trauma”. Op dit moment is de congrescommissie (Walther van Lieshout, Sjef van Dungen, 
Nele Gielen, Linda Verhaak, Jasper van Zantvoord en op afstand Aart van Noorden, Ellen 
Gielkens en Sjacko Sobczak) onder leiding van Miriam Lommen en Anja Lok bezig met de 
inhoud van het programma. De winst van vorig jaar zal deels ingezet worden om “grotere” 
(duurdere) sprekers uit te nodigen voor het congres. Onderhandelingen zijn op dit moment 
nog gaande. De verwachting is dat ook dit jaar het congres weer winst zal opleveren. En 
uiteraard zal getracht worden de evaluaties nog verder te verhogen!   
 
ESTSS congres  
Het 15e ESTSS congres wordt van 2 tot 4 juni 2017 gehouden in Odense, Denemarken. Het 
thema is “Child Maltreatment Across the Lifespan”. De organisatie is in handen van het 
Nationale Centrum voor Psychotraumatologie in Denemarken en de Universiteit van Zuid-
Denemarken. Voor informatie over het programma, zie http://estss2017.eu/.  
 
De NtVP opteert om het ESTSS congres in 2019 in Nederland te organiseren. De NtVP 
concurreert daarmee met UKPTS (UK Psychological Trauma Society) die het congres naar 
Belfast, Ierland, willen halen.  
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Lezingen 
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 januari 2017 verzorgen wij een lezing. 
Deze zal worden gehouden door Kathryn Marley Magruder. Zij is Professor aan de Medical 
University of South. 
Verder zal zoals vermeld bij externe betrekkingen de bekendheid van de NtVP versterkt 
worden middels lezingen over evidence based behandelingen tijdens (externe) congressen 
en symposia voor het profiel psychotraumatherapeut. 
Tevens zullen in 2017 een aantal korte video’s gemaakt worden over actuele onderwerpen 
op het gebied van psychotrauma en voor onze leden toegankelijk gemaakt worden via de 
website.  

Tot slot zal met de NPN overlegd worden over de mogelijkheid om gezamenlijk lezingen te 
organiseren. 

Communicatie 
 
De werkgroep communicatie wil in 2017 de NtVP zichtbaarder te maken teneinde 
• duidelijkheid over de positionering van de NtVP te realiseren 
• informatief te zijn voor niet-leden 
• meer leden te werven / te groeien 
• het belang van de registratie tot psychotraumatherapeut te benadrukken 

 
Hiertoe zijn de volgende activiteiten gepland: 

• zes nieuwsbrieven uitbrengen in een nieuwe stijl – korte kopjes met link naar website 
• mogelijkheid om via de website op de nieuwsbrief te abonneren, ook voor niet leden 
• de nieuwe website in Q1 2017 in de lucht brengen 
• social media meer gebruiken voor aankondigingen congres, lezingen, nieuwe katern 

etc. 
• elk kwartaal een inhoudelijk interessant NtVP katern aanleveren voor de Cogiscope 
• stimuleren van de supervisievragen vanuit het land. 

 
Financiën en ondersteuning 
 
In totaliteit zijn voor 2017 circa € 62k aan inkomsten gepland, waarvan circa € 46k bestaat uit 
contributie van onze leden en circa € 16 inkomsten zijn vanuit certificering. 
Aan de uitgavenkant staan in hoofdlijnen de volgende kosten gepland: 

• personele kosten secretariaat circa € 13k 
• kosten certificering circa € 15k 
• kosten lidmaatschap ESTSS ongeveer € 9k 
• kosten voor de SIGs, de lezingen en communicatie circa € 5k 
• kosten verdere ontwikkeling website € 4k 
• kosten voor een webmaster € 5k 
• nieuwe activiteiten € 2k 
• overige kosten € 9k (ALV, reiskosten ESTSS, reiskosten, etc.) 

 
De totaal van opbrengsten en kosten zoals geraamd voor 2017 zijn in balans. 
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Aan het begin van 2017 is het saldo van de vereniging circa € 32k. Van dit saldo wordt € 10k 
gereserveerd voor de investering in het opzetten van de certificering van de opvangwerker. 
 
Nieuwe activiteiten 
 
In 2017 zal worden gekeken of het wenselijk is om NtVP awards op te gaan zetten. Deze 
awards zouden tijdens het jaarlijkse NtVP congres uitgereikt kunnen worden. 
Daarnaast zullen de samenvattingen van artikelen die in EJPT verschijnen in het Nederlands 
worden vertaald en beschikbaar worden gemaakt via de website.  
We willen in 2017 een start maken met het opzetten van een certificeringstraject voor 
vaktherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. 
 
Tot slot 
 
Al deze activiteiten moeten leiden tot een actieve bijdrage aan een continue 
kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie voor diegenen die zich 
professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma bezighouden. 
Dit reflecteert zich in het aantal leden dat zich aan de NtVP verbindt. De doelstelling is om 
het ledenaantal in 2017 te vergroten van 520 naar 600 leden. 
 


