Notulen Algemene Leden Vergadering NtVP
Datum: woensdag 30 januari 2019
Tijd: 18.00 – 21.45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
1. Opening.
Mariel Meewisse opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
Vandaag is de laatste vergadering als bestuurslid van Marten Lahaye, Mariel Meewisse, Ellen
Japenga-Klaassens en Marit Sijbrandij. Voor de nieuwe bestuursleden dient gestemd te worden.
Hiervoor zijn stembriefjes uitgedeeld. Ook gaat er een presentielijst rond.
De volgende bestuursleden zijn afwezig: Jan Ambaum en Marit Sijbrandij.
De volgende inkomende bestuursleden zijn afwezig: Ingrid Wigard en Simone de la Rie.
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering
Er zijn geen wijzigingen op de notulen van de vorige ALV, waarmee deze is vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018
Marten Lahaye licht kort het jaarverslag 2018 toe aan de hand van de diverse aandachtsgebieden. De
belangrijkste zaken worden kort toegelicht.
In- en Externe betrekkingen:
• Wijzigingen bestuur: voorstel nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatie,
certificering
• 3 nieuwe portefeuilles: certificering HBO (hier wordt nog een andere naam voor gekozen, want
deze dekt niet de doelgroep), Jeugd, Lezingen
• ESTSS: nieuwe voorzitter neemt rol Mariel als penningmeester over
• Overleg met Zorgverzekeraars Nederland
• Vertegenwoordiging in de werkgroep Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde
stoornissen en in de werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen
• Vertegenwoordiging in de Commissie Zinnige Zorg
Certificering:
• 18 nieuwe psychotraumatherapeuten, totaal 253
• Herziening profiel psychotraumatherapeut
• Eisen voor herregistratie vastgesteld
• Audit bezoeken door accreditatiecommissie
Jannetta Bos wil graag weten hoe de besluitvorming tot stand komt. Beslist het bestuur? Trudy licht
toe dat volgens de statuten inderdaad het bestuur het besluit neemt, maar wel de plicht heeft om
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daarom worden er in het hele proces allerlei deskundigen
geraadpleegd.

Special Interest Groups:
• De 5 bestaande SIG’s zijn succesvol gecontinueerd
• Opstart andere SIG’s is onderzocht, in 2019 zullen 2 nieuwe SIG’s van start gaan
• Gestart met verbeteren van de informatie over de SIG’s via de website
• Meer aandacht voor SIG’s in de communicatie (nieuwsbrieven, congres, Impact, etc.)
Congres:
• Zeer succesvol congres “Oog voor meer dan PTSS”, hoge waardering van de deelnemers
• Preconference dag was inhoudelijk succesvol, maar trok te weinig deelnemers
• 250 betalende deelnemers
• Positief financieel resultaat van circa € 3.000,Communicatie:
• Professionalisering door betaalde kracht
• 6x een nieuwsbrief in nieuwe stijl (670 abonnees)
• Actief nieuws gedeeld via Linkedin (meer dan 6.000 volgers) en Twitter
• Structurele verbeteringen in de website aangebracht (3.000 bezoekers per maand)
• 4x NtVP katern in de Impact gerealiseerd, beter zichtbaar dan vroeger mede door de Supervisie
rubriek en de nieuwe rubriek NtVP blogs
Certificering nuldelijnsondersteuner:
• Accreditatie- en Certificeringsnota afgerond
• Accreditatiecommissie benoemd
• Eerste aanvragen accreditatie opleiding zijn binnengekomen
Wetenschappelijk onderzoek:
• Overzicht lopend onderzoek geactualiseerd
• Meer dan 40 EJPT abstracts in Nederlands vertaald en beschikbaar gemaakt via de website
• 3 video’s gemaakt van afgeronde promotieonderzoeken en beschikbaar gemaakt via de website
Kennismanagement:
• Inventarisatie en vastlegging kennisdomeinen (doelgroepen/thema’s) uitgevoerd
• Inventarisatie koppeling van personen aan kennisdomeinen deels uitgevoerd
• Ontwerp vormgeving kennisdomeinen op de website deels uitgevoerd
• Verkenning van mogelijkheden voor kennisdeling door bezoek kenniscentra andere instellingen
uitgevoerd
• Onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen tot leggen van relatie met andere websites
gericht op psychotrauma deels uitgevoerd
Financiën:
Het saldo is gestegen van € 54.000,= naar € 57.000,=
Ledenaantal: 590 leden.
Jannetta Bos vraagt wat er is besproken in de Heidag. Marten licht toe dat de heidag was bedoeld
voor de jaarplannen 2019. Deze worden later in deze vergadering toegelicht.
Alle aanwezige leden stemmen in met het jaarverslag 2018.

5. Financieel overzicht 2018
Marten Lahaye licht kort de cijfers op de balans en de staat van baten en lasten toe.
De kascommissie, Annemieke Lubbes en Jannetta Bos, hebben de cijfers bekeken. Zij verlenen het
bestuur decharge over 2018.
Alle aanwezige leden stemmen in met het jaarverslag 2018.
De kascommissie dient opnieuw te worden benoemd. Annemieke Lubbes en Jannetta Bos hebben
zich weer beschikbaar gesteld voor 2019. Zij zouden het prettig vinden als iemand zich bij hen
aansloot. Niemand biedt zich zo aan, maar het bestuur gaat kijken of ze iemand kunnen vinden.
6. Bestuurssamenstelling 2019
De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. Dit is reeds gebeurd. Trudy Mooren zal de taak van
Mariel Meewisse als voorzitter gaan overnemen. Op haar hoeft niet te worden gestemd. Alle nieuwe
bestuursleden stellen zich kort voor aan de leden van de vergadering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyra Cornelissen (DB) Secretaris – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Philip le Clercq (DB) Penningmeester – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Lonneke Lenferink (DB) Communicatie – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Ingrid Wigard - 24 stemmen voor, geen tegen en twee neutraal
Simone de la Rie Certificering Psychotraumatherapeut – 24 stemmen voor, geen tegen en twee
neutraal
Marcel de Koning Certificering HBO – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Marie-Jose van Hoof Psychotrauma Jeugd – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Joanne Mouthaan Impact – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal
Wendy Pots Lezingen – 26 stemmen voor, geen tegen en geen neutraal

Alle nieuwe bestuursleden zijn hiermee benoemd.
Trudy adresseert alle aftredende bestuursleden en dankt hen hartelijk voor de tijd en energie die zij
in de vereniging hebben gestoken.
7. Jaarplan 2019
Voor het jaarplan 2019 lichten alle portefeuillehouders kort hun plannen voor 2019 toe.
In- en externe betrekkingen
• Veranderingen samenstelling bestuur
• Validatie certificering
• Vervolg contacten Zorgverzekeraars Nederland
• Aangehaakt blijven bij de ESTSS
• Vervolg vertegenwoordiging zorgstandaard Psychotrauma en Dissociatieve Stoornissen en met
de Commissie ZZ
• Volgen ontwikkelingen NPN
• Volgen ontwikkelingen P3NL

In aanvulling hierop wil Trudy graag bij de instellingen langs om de samenwerking te intensiveren of
aan te gaan.
Yolande Kat vraagt welk doel wordt nagestreefd bij het contact met Zorgverzekeraars Nederland.
Trudy licht toe dat ze geïnteresseerd zijn in het certificeringsprogramma, diagnostiek,
indicatiestelling, wat vergoeden ze wel en niet. Overall willen we een partner zijn, waarmee ze in
gesprek gaan bij dit soort vraagstukken.
Certificering
• Implementatie herziene profiel psychotraumatherapeut
• Communicatie eisen herregistratie en voorbereiden herregistratie 2020
• Invullen toegevoegde waarde NtVP keurmerk
• Verbeteren informatie website
• Continueren certificering nieuwe aanvragen
SIG’s
• Continueren bestaande SIG’s
• Nieuwe SIG’s starten:
- Psychotrauma en huiselijk geweld: Tineke de Ruiter
- Geüniformeerden met psychotrauma en forensische problematiek: Yolande Kat
• Actieve kennisdeling van de SIG’s
• Toekennen accreditatie punten bij SIG bijeenkomsten
• Continueren communicatie over de SIG’s
ESTSS Congres 2019
• 14, 15 en 16 juni 2019, thema “Trauma in Transition: Building Bridges”, locatie de Doelen in
Rotterdam
• 13 juni pre-conferencedag, locatie Erasmus Universiteit Rotterdam
• Doestelling minstens 500 deelnemers aan het congres, 250 aan de
pre-conference dag
• Voorbereiding ESTSS congres in volle gang
• Voor organisatie ESTSS congres is een aparte stichting opgericht en zijn verscheidene
verzekeringen afgesloten
• Totale begroting bedraagt ruim € 300.000,• Geplande aantal deelnemers > 525
Berthold Gersons stelt voor om sponsors te zoeken. Hij doet enkele suggesties. Wendy Pots is
hiermee al bezig. Ze neemt contact op met Berthold. Marten licht toe dat het congres ook wordt
gesponsord door de gemeente Rotterdam.
Communicatie
• Continueren nieuwsbrief, delen van nieuws via LinkedIn en Twitter
• Zorgen dat de website beter vindbaar is door Search Engine Optimization
• Verhogen gebruikersvriendelijkheid website
• Enquête houden onder de leden over de informatiebehoefte website
• Continueren katern's/rubrieken Impact Magazine en deze beter onder de aandacht van onze
leden brengen

Certificering nuldelijnsondersteuner
• Accrediteren van nuldelijnstrainingen. De aanvragen worden op 4 momenten in 2019 door de
accreditatie-commissie beoordeeld. Doel is om ten minstens 7 trainingen aan het einde van 2019
te hebben geaccrediteerd.
• Verdere inventarisatie van interesse binnen grote organisaties in collectieve certificering van
eigen nuldelijnsondersteuners.
• Verder uitwerken en voorbereiden certificeringstraject voor individuele nuldelijnsondersteuners.
• Indien voldoende trainingen (n=5) zijn geaccrediteerd, start met het implementeren van
certificeringstraject voor individuele nuldelijnsondersteuners.
Wetenschappelijk onderzoek
• Zorgen voor actueel overzicht lopend onderzoek
• Continueren vertalen EJPT abstracts in Nederlands en beschikbaar stellen via de website
• Continueren video’s maken van afgeronde promotieonderzoeken en beschikbaar stellen via de
website
• Communicatie over beschikbare informatie via de nieuwsbrief, etc.
Annemieke Lubbes stelt voor om een link te maken tussen FGzPt en NtVP, zodat over en weer snel
zaken die traumagerelateerd zijn gecommuniceerd kunnen worden.
Kennismanagement
Doelstellingen Kennisdeling Algemeen
• De NtVP maakt kennisbronnen op het gebied van Psychotrauma toegankelijk
• Voor vragen over Psychotrauma kan je bij de NtVP terecht
• De NtVP vervult een “brugfunctie” tussen de ”wetenschap” en de “praktijk”
Plan 2019:
• Verdere inventarisatie met andere kenniscentra t.b.v. doorlinkmogelijkheden
• Koppeling van personen aan kennisdomeinen afronden
• Herinrichting websitepagina kennisdeling
• Optimalisering van informatie en kennis op de website (SEO)
• Onderzoeken en inrichten van mogelijkheid voor uploaden artikelen per kennisdomein via bv
ResearchGate
• Onderzoeken van de mogelijkheid om leden regionaal te verbinden tbv onderlinge
kennisuitwisseling/consultatie
• Onderzoeken van de mogelijkheid tot participatie via kennisfunctie NtVP aan ondersteuning van
beleidsvorming op het gebied van psychotraumazorg
Nieuwe portefeuilles
Lezingen:
• In samenwerking met instellingen voor psychotrauma en universiteiten
• Toekenning punten herregistratie
De vraag wordt gesteld of van de key notes tijdens het congress video-opnamen worden gemaakt.
Dit is nog niet geregeld, maar Joanne en Miriam vinden dit een goed idee en gaan dit bespreken.

Certificering Psychotrauma medewerker HBO:
• Belangrijk om tot goede afbakening te komen
• Andere titel
• Q1/Q2 plan van aanpak
Annemieke Lubbes geeft aan dat bij Arq Acadamy cursussen voor HBO’ers worden gegeven op het
gebied van psychotrauma. Wellicht is het leuk om in het bestand te zien wie daaraan deelnemen,
mits Arq Acadamy dit toestaat.
Psychotrauma Jeugd:
• Uitwerken diagnostiek en behandeling voor Multidisciplinaire Centra aanpak
Kindermishandeling.
8. Contributie 2019 en begroting 2019
Marten Lahaye licht kort de begroting voor 2019 toe.
Voorstel: contributie blijft ongewijzigd
• € 75,- per jaar (40,- voor promovendi, € 20,- voor studenten)
• Registerkosten voor psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
• Jaarcontributie voor Impact € 17,50
• Eenmalige kosten certificering € 200,Alle aanwezige leden stemmen in met de begroting en het contributievoorstel 2019.
9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
Trudy Mooren sluit de vergadering om 20.10 uur.

