Evaluatie NtVP 2019 en Plan 2020
Inleiding
In 2019 is binnen het bestuur gewerkt met de volgende portefeuilles:
In- en externe betrekkingen
Certificering
Special Interest Groups
ESTSS Congres
Communicatie
Impact
Certificering nuldelijnsondersteuner
Wetenschappelijk onderzoek
Kennismanagement
Certificering HBO
Psychotrauma jeugd
Lezingen
NTB
Penningmeester
Secretaris

Trudy Mooren (DB)
Ingrid Wigard/Simone de la Rie
Miranda Meijer
Miriam Lommen / Joanne Mouthaan (DB)
Lonneke Lenferink (DB)
Joanne Mouthaan
Jan Ambaum
Maartje Schoorl
Jan Ambaum
Marcel de Koning
Marie-José van Hoof
Wendy Pots
Aram Hasan
Philip Le Clercq (DB)
Kyra Cornelissen (DB)

In 2020 is de portefeuilleverdeling als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Congres
Certificering Psychotraumatherapeut
Certificering nuldelijnsondersteuner
Certificering HBO
Psychotrauma jeugd
Impact
SIGs
Wetenschappelijk onderzoek
Lezingen
Diversiteit

Trudy Mooren (DB)
Kyra Cornelissen (DB)
Philip le Clercq/vacature (DB)
Lonneke Lenferink (DB)
Marloes Eidhof/Joanne Mouthaan (DB)
Simone de la Rie
Rianneke v.d. Gaag
Marcel de Koning
Marie-José van Hoof
Joanne Mouthaan
Miranda Meijer
Maartje Schoorl
Wendy Pots
Simon Groen

Hieronder wordt in het kort per portefeuille aangegeven welke resultaten in 2019 zijn bereikt
en wordt de inhoud van het plan voor 2020 toegelicht.

In- en externe betrekkingen
Realisatie 2019


Veranderingen in de bestuurssamenstelling:
Jan Ambaum, Miriam Lommen, Aram Hasan & Ingrid Wigard zullen het NtVP bestuur
gaan verlaten. Rianneke v.d. Gaag en Marloes Eidhof zullen de taken m.b.t. de
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portefeuilles congres en certificering nuldelijnsondersteuner over gaan nemen,
Simon Groen zal portefeuillehouder worden van een nieuwe portefeuille, diversiteit.
Er is voor gekozen om de portefeuille kennismanagement onder te brengen onder
de portefeuille wetenschappelijk onderzoek. Eén portefeuillehouder voor de
portefeuille certificering is voldoende gebleken.
ESTSS:
Penningmeester; 2x bestuursvergadering, nieuwe ‘associated societies’ Finland en
Israël; veel lof over ESTSS conferentie Rotterdam.
Zorgstandaarden:
Vertegenwoordiging in werkgroep Zorgstandaard Psychotrauma- en
Stressorgerelateerde stoornissen; contact met werkgroep Zorgstandaard.
Dissociatieve stoornissen via R. Huntjens.
Contact met ARQ, MGGZ.

Plan 2020
In 2020 zijn voor in- en externe betrekkingen de volgende activiteiten gepland:







Samenstelling bestuur; vacature penningmeester
ESTSS, penningmeester
Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde stoornissen (autorisatiefase –
deadline 20 maart); contact met werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen
Ledenonderzoek
Contact instellingen (Mediant e.a.), NPN
Validatie certificering

Certificering
Realisatie 2019
In 2019 is het volgende gerealiseerd:
Certificering:
• Beoordeling aanvragen
Nieuwe gecertificeerde Psychotraumatherapeuten in 2019: 16
Aantal aanvragen in 2019: 13
Aantal gehonoreerde aanvragen in 2019: 8
Aantal aanvragen die als aspirant beoordeeld werden: 2
Aantal aanvragen die werden afgewezen of nog lopende zijn: 3
• Hercertificering
Nota certificering vastgesteld
Overgangsregeling voor gecertificeerde Psychotraumatherapeuten lichting 2014-2016
Accreditatie
• Aanvragen voor accreditatie (of heraccreditatie)
• Procedure voor accreditatie en toekenning van punten vastgesteld
Plan 2020
•
•

Borgen aanbod certificeringsprogramma
Implementatie herregistratie

2

Special Interest Groups
Realisatie 2019



2 nieuwe SIGs (tot in totaal 7 SIGs)
geüniformeerden met trauma en forensische problematiek
huiselijk geweld en psychotrauma
SIG-lunch op het ESTSS congres (van 5 SIGs)
Bijeenkomsten van diverse SIGs, waarvan 1 met lezing

Nog niet gerealiseerd:
 Nieuwe voorzitter van de SIG ‘Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide)
problematiek en dissociatieve stoornissen’
 Oproep aan de NtVP leden: ben je geïnteresseerd of ken je iemand die wellicht
interesse heeft? Ik kom heel graag met je in contact!
Plan 2020
Voor 2020 staan de volgende activiteiten gepland:
 Nieuwe SIG ‘psychotrauma bij ouderen’ oprichten, onder voorzitterschap van
Jeanette Lely.
 Actieve rol van de SIGs op het NTVP congres op 4 juni 2020, middels hackathons
 SIG-voorzittersdiner op 4 februari 2020 om
o deze hackathons voor te bereiden,
o de strategie en doelen van de SIGs voor 2020 te bespreken
 SIG-bijeenkomsten
 Lezingen tijdens de SIG-bijeenkomsten
 Nieuwsbrief feeds vanuit de SIGs
 Website informatie
 Accreditatie van SIG-bijeenkomsten als punten die gelden bij de
herregistratie voor psychotraumatherapeut
 Enthousiasmeren van de HBOprofessionals om zich aan te sluiten bij de SIGs

ESTSS Congres
Realisatie 2019
Congres
 14-16 juni 2019, thema “Trauma in transition: Building bridges” in congrescentrum De
Doelen in Rotterdam
 Op 12 juni 2019 pre-conference dag
 Congresorganisatie (Marie-Louise Kullberg, Rick de Haart, Elze Landkroon, Karlijn
Schöls, Claartje König en Merel Velu, onder leiding van Joanne Mouthaan en Miriam
Lommen)
 In samenwerking met Imeedu
 ± 570 mensen 3-dagenticket
 ± 100 mensen vrijdagticket
 ± 20 mensen zaterdagticket
 ± 10 mensen zondagticket
 ± 125 mensen preconference workshop
 Winst (±72.500) verdeeld over ESTSS (50%),
Imeedu (25%) en NtVP (25%)
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Evaluatie

Plan 2020





4 juni 2020, thema “Identiteit”
3 juni pre-conference dag
Locatie De Werelt in Lunteren
Congresorganisatie (Linda Verhaak, Marie-Louise Kullberg, Rick de Haart, Elze
landkroon, Karlijn Schöls, Claartje König en Merel Velu onder leiding van Joanne
Mouthaan en Miriam Lommen -> Marloes Eidhof)
Samenwerking met congresbureau SCEM (Annemiek Jaspers en Judith Desel)

Communicatie
Realisatie 2019








Delen van berichten op het gebied van psychotrauma via social mediakanalen/website (circa 2 tot 3 berichten per week, circa 7000 volgers)
Verspreiden van nieuwsbrief onder leden (6x per jaar onder ruim 600 leden)
Vertalen en verspreiden van ruim 100 EJPT abstracts
Onderhouden van website
Starten van nieuwe rubrieken t.b.v. kennisdeling (geschreven interviews met
pasgepromoveerden/boekentips/het verhaal van…/verslaglegging congres, symposia
en NtVP lezingen)
Opzetten van inhoud ledenonderzoek m.b.t. communicatie NtVP

Impact Magazine:
 Elk kwartaal
 NtVP vast redactielid
 NtVP-katern met nieuws en Rubriek Supervisievraag en –antwoord
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Plan 2020







Continueren van verspreiding kennis onder leden/volgers via (social) mediakanalen
(Nieuwsbrief wordt 4x i.p.v. 6x per jaar verspreid + extra edities voor aankondiging en
verslaglegging NtVP lezingen)
Nieuwe rubrieken starten: geschreven interviews met
pasgepromoveerden/boekentips/het verhaal van…/verslaglegging congres, symposia
en NtVP lezingen)
Website vernieuwen
Nieuwe communicatieleden:
Sophie van Leeuwen, Marthe Egberts, Marie-Louise Kullberg, Leanne van Est en
Chris Hoeboer

Impact Magazine:
 Geen verwachte wijzigingen
 Onderzoek naar wensen en behoeften van leden op het gebied van
nieuwsverspreiding en communicatie (waaronder Impact Magazine)

Certificering nuldelijnsondersteuner
Realisatie 2019





Protocol: op gebied van borging van kennis en vaardigheden van deelnemers aan de
opleiding nader geconcretiseerd (criteria smart omschreven)
Samenkomst accreditatiecommissie 2019: 3x
Aantal nuldelijnsopleidingingen geaccrediteerd: 5 (OLVG, IPSHOR, Kudding en
Partners, Trauma Nazorg Groep, Stichting Slachtofferhulp Nederland)
Nieuwe secretaris voor accreditatiecommissie

Plan 2020



Protocol: overweeg toevoeging visitatiemoment voor extra kwaliteitsborging
Nieuwe samenstelling accreditatiecommissie (kandidaat SHN en evt. anderen)

Wetenschappelijk onderzoek
Realisatie 2019
Lopend onderzoek geactualiseerd, abstracts vertaald (nu 100 in totaal) mmv Kimberly Stam,
Steven de Jong en Lonneke Lenferink
Plan 2020




Actualiseren lopend onderzoek
Geplande promoties communiceren
Abstracts vertalen?
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Kennismanagement
Realisatie 2019





Onderzocht mogelijkheden tot aanpassing van website voor meer integratie functie
kennisdeling.
Work in progress: onderhoud website, genereren, coördineren, plaatsen en steunen
van nieuwsberichten
Ondersteuning ESTSS
Contact met psychotraumanet voor intensivering relatie op het gebied van
kennisdeling

Lezingen
Realisatie 2019


25-09: De rol van yoga bij traumabehandeling: een integrale compassievolle aanpak,
door Carine Godri en Anneke Sips. GGZ Drenthe, Assen.

Plan 2020



29-01 ‘20 Lezingen Traumatische rouw in globaal perspectief, Geert Smid;
Verstoorde rouw: Een beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingen,
Lonneke Lenferink
April ‘20 (1, 15 of 22): Gezinszorg als onderdeel van traumabehandeling, door Elisa
van Ee. PTC Zuid-Nederland, Reinier van Arkel groep.

Certificering Psychotrauma medewerker HBO
Realisatie 2019




In 2019 is een start gemaakt met het formeren van de werkgroep certificering HBO
De werkgroep certificering HBO is gestart met een inhoudelijke verkenning en
literatuurstudie
De werkgroep is gestart met het schrijven van een conceptnota aangaande de
accreditatie en certificering van HBO-professionals binnen het psychotraumaveld.

Plan 2020






De conceptnota is onlangs in een AB-vergadering besproken en van commentaar en
repliek voorzien; in de komende periode zullen de aangedragen opmerkingen nader
worden besproken in de werkgroep en worden verwerkt in de nota
De werkgroep is (oriënterend) in gesprek met sommige instellingen en HBOprofessionals
Er zal een start worden gemaakt om binnen het werkveld van de HBO-professionals
inzichten te verkrijgen ten aanzien van de eventuele beoogde competenties, wensen
en verwachtingen aangaande certificering
Er zal worden onderzocht welke (bestaande) opleidingen passend kunnen zijn ten
aanzien van certificering
Het thema toetsing zal nader worden onderzocht
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Psychotrauma jeugd
Realisatie 2019
Afgelopen jaar is een voorstel gedaan om tot registratie psychotraumatherapeut jeugd
evenals een voorstel voor registratie forensisch diagnosticus KMHG (kindermishandeling en
huiselijk geweld). Deze voorstellen worden eerst binnen het bestuur verder besproken. Ook
is een onderliggend diagnostiek en behandelvoorstel KMHG aan het NtVP bestuur
voorgelegd, dat tevens bij diverse andere gremia onder de aandacht is gebracht en/of
besproken wordt. Wordt vervolgd.
Plan 2020
Het voorstel van registratie psychotraumatherapeut jeugd wordt verder uitgewerkt.

Diversiteit
Plan 2020
Nader te bepalen.

Financiën
Realisatie 2019
Financieel verslag 2019:

7









Bestuurskosten waren ruim 1.500 euro meer dan begroot. Belangrijkste reden zijn de
extra kosten die te maken hadden met de organisatie van het ESTSS Congres, zoals
een afsluitend diner met de betrokkenen.
Extra kosten voor de website door een aantal extra aanpassingen die niet gepland
waren
Vertalingen EJPT vanwege meer vertalingen dan gepland
Kosten voor de facturatie wegens doorontwikkeling van de automatisering
Kosten voor video’s zijn niet gemaakt en de investering in certificering worden deels
doorgeschoven naar 2020
Inkomsten uit certificering zijn fors toegenomen door een aantal niet ingeschatte
aanvragen voor accreditatie van opleidingsmodules
Inkomsten uit registratie zijn wat afgenomen

Plan 2020
Financieel plan 2020:

Plan 2020:




Ledenonderzoek
Investering certificering, o.a. HBO-certificering
Verdere doorontwikkeling communicatiemiddelen

Contributie:
Voorstel: korting op collectieve lidmaatschappen
Aanleiding:

8




werkgevers maken kosten voor administratie en willen daarvoor gecompenseerd
willen worden.
Een korting prikkelt tot inschrijven van meer leden

Voorstel:
Staffel
0-5
6-50
51-100
101+

korting
0%
15%
25%
40%

prijs
75,63,75
56,25
45,-

Normale prijs: € 75,- per jaar (€ 40,- voor promovendi, € 20,- voor studenten)
Registerkosten voor psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
Jaarcontributie voor Impact Magazine € 17,50
Eenmalige kosten certificering € 200,-
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