
 
 

  

Notulen Algemene Leden Vergadering NtVP 
 
Datum: Donderdag 27 januari 2022 
Tijd: 19.00 – 20.15 uur  
Locatie: Via Zoom 

1. Opening. 
Trudy Mooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Naemi Welter zorgt 
vandaag voor de digitale ondersteuning. Bij voorbaat dank daarvoor. 
 
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen 
Marie-José heeft via de voorzitter laten weten dat zij het mogelijk niet redt om aanwezig te zijn 
tijdens de ALV.  
Het bestuur was voornemens om een statutenwijziging op de agenda te zetten. Dit agendapunt is 
helaas niet op de agenda terecht gekomen, waardoor de leden niet voldoende tijd hadden om de 
stukken te lezen. De wijziging in de statuten wordt ingegeven door de nieuwe Wet Bestuur en 
Rechtspersonen. Voor deze wijziging heeft het bestuur 5 jaar de tijd, derhalve komt dit punt op de 
agenda van de ALV van 2023.  
 
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 
Er zijn geen wijzigingen op de notulen van 27 januari 2021, waarmee deze zijn vastgesteld. 

 
4. Presentatie bereikte resultaten 2020 
Trudy heeft een filmpje gemaakt van de highlights van het jaar 2021. Ze laat dit zien. 
 
Het bestuur geeft een korte toelichting op het jaar 2021 aan de hand van de diverse 
aandachtsgebieden. De belangrijkste zaken worden kort toegelicht. 
 
In- en Externe betrekkingen:  
Intern 

• Elke twee weken vindt het DB-overleg plaats 

• In 2021 heeft het AB-overleg 6 maal plaats gevonden. Er is ook een heidag geweest aan het einde 
van het jaar. 

• Project CONNECT. Dit project doet de NtVP in samenwerking met de ESTSS. Marie-José van Hoof 
is erg goed geweest in het werven van fondsen, waarmee we het onderzoek voor een groot deel 
kunnen bekostigen.  

• Ledenonderzoek ism CG Research 
 
Extern 

• Netwerk in NL; contact collectieve lidmaatschappen – infrequent contact  

• AKWA: Autorisatie Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen 

• AKWA: Autorisatie Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen (18/11 jl.)  

• Zorginstituut Nederland: verbetering evidence based behandelingen PTSS (en Psychose) op 
agenda. Namens NtVP zijn Maartje Schoorl & Trudy Mooren betrokken  

• Mede-aanvrager NtVP Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten: aanvraag richtlijn. Samrad 
Ghane en Trudy Mooren zijn afgevaardigd voor werkgroep  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• ESTSS: verantwoordelijke voor financiën als ‘treasurer’ in Executive Board – overgedragen aan 
Joanne 

• ESTSS: betrokken bij ontwikkeling van trauma-curriculum ‘Child & family’. Het concept hiervan is 
gereed 

 
Certificering psychotraumatherapeut: 

• De accreditatiecommissie heeft meerdere cursussen geaccrediteerd, ook her-accreditatie 

• De certificeringscommissie heeft meerdere mensen gecertificeerd volgens het nieuwe profiel 
(inclusief casus waarbij wordt gekeken of de theorie goed wordt toegepast) 

• Er zijn weinig aanvragen voor hercertificering 

• Er is afscheid genomen van Ton de Wijs. Hij was jarenlang een vaste kracht met veel kennis 
binnen de commissie. Dat maakt dat er een vacature is ontstaan bij de certificeringscommissie. 

• Verder is er afscheid genomen van Marleen van den Munckhof. Zij heeft de accreditatie- en 
certificeringscommissie ondersteund. Ze is vervangen door Wytske de Vries.  
 

Certificering nuldelijnsondersteuner: 

• Er is een nieuw lid in de commissie, Pleuni Corton 

• Er was een ondersteuner gevonden, maar deze is vrij snel weer gestopt. Hierdoor is er een 
vacature vacant. Gisteren is gesproken met een mogelijke kandidaat. 

• De commissie heeft in Q4 een doorstart gemaakt.  
 
Certificering HBO:      

• De conceptnota Accreditatie- en certificeringsnota HBO is in 2021 meerdere malen besproken 
met het bestuur van de NtVP en in de werkgroep certificering 

• De conceptnota Accreditatie- en certificeringsnota HBO is tekstueel en inhoudelijk aangepast 

• Er is besproken hoe inhoudelijk invulling kan worden gegeven aan de focusgroep(en) 

• Binnen de verschillende netwerken zijn mogelijke participanten benaderd voor de 
focusgroep(en) 

 
Certificering Psychotrauma Jeugd:      
Er is een conceptvoorstel accreditatie psychotraumatherapeut kind en gezin gemaakt, mede 
ingegeven door het feit dat de orthopedagogen zijn opgenomen in het BIG-register. Nascholing juist 
op dit gebied van psychotrauma is erg belangrijk.  

 
Special Interest Groups: 
Vanwege de Corona pandemie was 2021 een lastig jaar. Bijeenkomen was nagenoeg niet mogelijk. 
Met de meeste SIG’s is het gelukt digitaal samen te komen.  
 
Gesproken wordt om de SIG-voorzitters meer als experts binnen de vereniging neer te zetten. Met 
communicatie en wetenschappelijk onderzoek wordt hiervoor samengewerkt. Momenteel zijn de 
volgende SIG’s actief: 

• Behandeling van PTSS met ernstige(co-morbide) problematiek en dissociatie 

• Traumatische rouw 

• Young Minds 

• Trauma in het forensisch veld 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Culturele diversiteit 

• Ouderen en psychotrauma 

• Opvang en vroege interventies 
 
Er is afscheid genomen van de SIG Huiselijk geweld. 
 
Congres:  
Het NtVP-congres kon helaas in 2021 niet fysiek plaatsvinden. Hiervoor in de plaats is door de 
commissie een Psychotrauma Masterclass serie georganiseerd in januari-maart 

• 11 webinars over diagnostiek en behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma 

• Geaccrediteerd  

• Samenwerking met Psyflix, Arq Academy en Reinier van Arkel 

• Terugkijk mogelijkheid via website NtVP  
Opkomst: 11 keer 300-450 mensen 
Uitgaven: Kosten voor Psyflix en sprekers 
Winst voor de NtVP: € 2.193,00 
 
Verder heeft de commissie de gedeelde organisatie van het Virtuele ESTSS congres op zich genomen, 
dat plaatsvond op 17-18 juni 2021. Zie: www.virtual-estss2021.com 
 
Lezingen: 

• Er zijn 3 online lezingen georganiseerd en 3 online webinar interviews 

• Toenemend aantal deelnemers aan lezingen 

• Onderwerpen lezingen: 
o Psychedelica en PTSS (75 deelnemers) 
o De impact van stress op de behandeling van PTSS (47 deelnemers) 
o De psychosomatische behandeling van PTSS (159 deelnemers) 

• 3 online webinars georganiseerd in het kader van 15-jarig bestaan NtVP 
o Interview Berthold Gersons & Alexander McFarlane (22 deelnemers) 
o Interview Miranda Olff & Karestan Koenen (22 deelnemer) 
o Interview Mariel Meewisse & Arnoud Arntz (21 deelnemers) 

 
Communicatie: 

• Website aangepast 

• Nieuwsbrief is 4 maal verzonden met daarin extra aandacht voor 15 jaar NtVP 

• 15 cadeaus zijn uitgereikt voor het vieren van 15 jaar NtVP 

• Social media (circa 5x per week zijn berichten gepost onder 8.000 LinkedIn volgers) 
 
Impact magazine: 

• Er zijn 4 thematische kwartaalnummers uitgebracht. 

• Uitkomsten ledenonderzoek en leesonderzoek (waardering katern) besproken met redactie > 
meerwaarde katern voor NtVP zelf en voor Impact Magazine 

• Nauwere integratie met expertise van eigen netwerk (o.a. bestuur) en werkgroep communicatie, 
o.a. op social mediagebied 

• Per 2022 is besloten om de aparte portefeuille Impact Magazine op te heffen en dit onderdeel te 
laten worden van de communicatiecommissie 

 

https://www.virtual-estss2021.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek: 

• Communicatie over recente ontwikkelingen op het gebied van onderzoek in samenwerking met 
communicatiecommissie en SIG’s 

• Uitbreiding netwerk van jonge onderzoekers 

• Aansluiting gezocht bij ISTSS global collaboration on traumatic stress fair dataproject om bij te 
dragen aan open data door toolkit te ontwikkelen 

• NtVP vertaalt ook relevante abstracts van EJPT 

• NtVP doet ook zelf onderzoek (CONNECT studie)  
 
Diversiteit 

• Structurele aandacht voor diversiteit in psychotrauma 
o Beleidsplan 
o Website 
o Congres/lezingen/webinars 
o Onderzoek 
o Via sociale media 

• Artikel over focus op culturele identiteit in Impact 

• Diversiteit en inclusie in opleiding en onderzoek 

• E-mail diversiteit@ntvp.nl 

• Samenwerking met SIG Culturele diversiteit 
 
5. Financieel overzicht 2021 
Joris Haagen licht kort het financieel overzicht van 2021 toe. Stand van zaken vermogen per 1-1-
2022: 
SNS-zakenrekening: €    9.829,75 
SNS-spaarrekening: € 63.938,96 
Totaal vermogen per 1-1-2022: € 73.768,71 
 
Inkomsten: 

• Consistent: individuele leden & registerkosten certificeringen 

• Terugloop: collectieve leden & nieuwe certificeringen 

• Toename: Impact magazine & lezingen/webinars (Psyflix Reeks) 
 

Eenmalige inkomsten: 

• Psyflix Webinar Reeks: € 2.193, = 

• Achterstallige inkomsten collectieve lidmaatschappen: € 9.190, = 
 

Buiten kosten en baten verslag om:  

• € 6.500, = aan fondsenwerving CONNECT-studie waarvan € 4.200, = besteed in 2021 en € 2.300, = 
te besteden in 2022 
 

Opvallend:  

• Minder aanvragen voor certificeringen, daardoor minder opbrengsten 

• Vernieuwing website heeft minder gekost dan begroot - deel werk doorgezet naar 2022 

• Meer kosten medewerkers communicatie vanwege inwerken & deel overdracht werkzaamheden 
naar nieuwe medewerker. Daarentegen weer minder uitgegeven aan communicatiekosten 

• Toename uitgaven secretariaat door extra werk lezingen & periodieke fluctuaties 



 
 

• Geen uitgaven CONNECT-onderzoek vanwege succesvolle 
fondsenwerving 

• Meer uitgaven webinars door professionalisering (materiaal, 
expertise) 

 
Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Miriam Lommen en Jannetta Bos, heeft de boekhouding bekeken en 
complimenteert de penningmeester met de goede boekhouding en duidelijke uitleg. Zij stellen voor 
om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2021.  
 
Er wordt door de leden gestemd voor de goedkeuring van het financieel overzicht 2021. 
 
De aanwezige leden stemmen in met goedkeuring van het financieel overzicht 2021. 
 
De kascommissie dient opnieuw te worden benoemd. Jannetta Bos en Miriam Lommen stellen zich 
weer beschikbaar. Er is vanuit de leden geen bezwaar op deze twee leden. Jannetta doet een oproep 
voor een extra lid bij de kascommissie. Wie zich wil aanmelden kan terecht bij het bestuur, Jannetta 
of Miriam. 
 
6. Bestuurssamenstelling 2022 
Dit jaar hoeven we geen afscheid te nemen van bestuursleden. Wel loopt de bestuurstermijn van 
Joanne Mouthaan af. Zij stelt zich herkiesbaar. Alle aanwezige leden wordt verzocht te stemmen 
voor haar benoeming.  
 
De aanwezige leden stemmen in met de herbenoeming van Joanne Mouthaan. 
 
Met de benoeming van Joanne, wil het bestuur graag meedelen dat Trudy het voorzitterschap gaat 
overdragen aan Joanne. Zij hebben het afgelopen jaar in een soort dakpanconstructie al enkele taken 
gedeeld. Joanne heeft onder andere het Penningmeesterschap van de ESTSS van Trudy 
overgenomen. Trudy zal nog een jaar aanblijven als algemeen bestuurslid.  
 
Trudy Mooren benoemt Joanne Mouthaan hierbij tot nieuwe voorzitter. 
 
Vanaf dit moment leidt Joanne de vergadering. Zij bedankt Trudy voor haar inzet, ervaring en energie 
de afgelopen jaren.  
 
De bestuurssamenstelling voor 2022 ziet er als volgt uit: 
Voorzitter Joanne Mouthaan (DB) 
Secretaris Kyra Cornelissen (DB) 
Penningmeester Joris Haagen (DB) 
Communicatie Lonneke Lenferink (DB) 
Congres Marloes Eidhof (DB) 
Algemeen bestuurslid Trudy Mooren (DB) 
Lezingen en Webinars  Wendy Pots 
Certificering Psychotraumatherapeut Simone de la Rie     
Certificering Nuldelijnsondersteuner Rianneke v.d. Gaag 
Certificering HBO Marcel de Koning 
Certificering Psychotrauma Jeugd Marie-José van Hoof 
Impact Joanne Mouthaan 
SIG’s Samrad Ghane 
Wetenschappelijk onderzoek Chris Hoeboer 
Diversiteit Simon Groen 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. Geplande activiteiten/ koers 2022 
Alle bestuursleden lichten per portefeuille kort alle plannen voor 2022 toe. 
 
In- en Externe betrekkingen:  
Intern 

• DB: 2-wekelijks 

• AB: 6 maal per jaar 

• Project CONNECT; aanhouden regelmatig teamoverleg CONNECT en ADJUST  

• Ervaringsdeskundigheid: Verder onderzoeken van doelgroepen en hoe we van nut kunnen zijn 
voor het bredere publiek.  

• Lopende zaken: nauwe aansluiting van AB-leden met DB, faciliteren van ondersteuning en 
samenwerking team 

• Veel van de plannen hebben betrekking op het versterken van de reputatie van NtVP 
 
Extern 

• Groeidocument met onze ambities:  
o Aansluiting bij diverse relevante partijen 
o Netwerk in NL: versterken van contact met collectieve leden en verbinden van meer 

collega-organisaties aan NtVP 
o Uiting van onze relevantie, o.a. door het vieren van onze successen en die uit te dragen 
o Omvangrijke taak voor vrijwillige bestuurders; financiën vrij voor meer slagkracht 

• Zorginstituut Nederland: verbetering evidence based behandelingen PTSS (en Psychose) op 
agenda. Namens NtVP zijn Maartje Schoorl & Trudy Mooren betrokken  

• Mede-aanvrager NtVP Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten: aanvraag richtlijn. Samrad 
Ghane en Trudy Mooren zijn afgevaardigd voor werkgroep  

• ESTSS: verantwoordelijk voor financiën als ‘treasurer’ in Executive Board (Joanne) 

• ESTSS: betrokken bij ontwikkeling van trauma-curriculum ‘Child & family’ (Trudy) 

• ISTSS: betrokken bij organisatie van jaarcongres 2023 te Los Angeles (Joanne) 
 
Certificering psychotraumatherapeut: 
Accreditatiecommissie 

• In samenwerking met de verschillende certificeringstrajecten verbreding geaccrediteerde aanbod 

• Specificeren van accreditatie voor hercertificering 
 
Certificeringscommissie 

• Evaluatie certificering volgens nieuwe profiel 

• Hercertificering bespoedigen (onderzoeken mogelijkheden PE-online) 

• Samenwerking andere certificeringstrajecten versterken 

• Vacature certificeringscommissie 

• Werving voor vacatures commissie leden 
  
Certificering nuldelijnsondersteuner: 

• Vacature ondersteuner 

• Vacature commissielid 

• Nieuwe data certificering bekend 

• Bekendheid en toegevoegde waarde meer uitdragen 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Certificering HBO:      

• Samenstellen van een focusgroep vanuit verschillende HBO-beroepsgroepen. Enige suggesties 
zijn gegeven, onder meer vanuit het hoofdbestuur en HBO-professionals vanuit verschillende 
netwerken. Sommige HBO-professionals zouden hier in principe aan willen deelnemen 

• Het maken van een afspraak voor een focusgroep-bijeenkomst(en). Gezien de huidige 
omstandigheden zou een online-bijeenkomst te overwegen zijn 

• Eventuele opmerkingen en suggesties verwerken van de focusgroep in het desbetreffende 
document 

• De uitkomsten en aanpassingen bespreken binnen het Hoofdbestuur van de NtVP en indien 
mogelijk vaststellen 

• Als aan bovenstaande invulling is gegeven zou, in samenspraak met het hoofdbestuur, kunnen 
worden nagedacht hoe een en ander te gaan uitrollen, dan wel te gaan implementeren ten 
aanzien van de certificering van de HBO-professional 

 
Certificering Psychotrauma Jeugd:      
Het voorstel accreditatie psychotraumatherapeut kind en gezin zal besproken worden in de 

accreditatiecommissie in het eerste kwartaal van 2022 en vervolgens bij goedkeuring dit jaar worden 

geïmplementeerd. 

Special Interest Groups: 

• Oproep en als mogelijk oprichting van nieuwe SIG’s, b.v.: 
o Kind en gezin 
o Neurobiologie en farmacotherapie 
o Vaktherapie 
o Seksueel geweld 
o Moral injury? 

• Aanpassing informatie op de website, met intro van voorzitters en verzameling relevante 
bronnen per SIG 

• Drie expertmeetings worden gepland met als uiteindelijk doel: bundeling en verspreiding van 
kennis 

o Behandeling van trauma in het gevangeniswezen (SIG Trauma in het forensisch veld) 
o Behandeling van DIS (SIG Behandeling van PTSS met ernstige problematiek en 

dissociatie) 
o Psychodiagnostiek en m.n. testdiagnostiek bij patiënten met een migratieachtergrond 

(SIG Trauma en culturele diversiteit) 

• Bijdrage aan het NtVP congres  
 
Congres 

• Fysiek congres - September 2022 
o Titel: “Trauma door systemen heen” 
o Samenwerking met congresbureau 
o Indienen van abstracts mogelijk 

• Begroting  
o Verwachte uitgaven: 49.000, - euro 
o Verwachte inkomsten: 50.000, - euro 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lezingen en webinars 

• Overzicht op thema 

• Online 

• 3 lezingen in 2022 en nog 2 webinars (interviews) vanuit het 15-jarig bestaan 

• Duur: 45 min per spreker 

• Prijs voor de lezingen is voor leden gratis, niet-leden €10 

• De webinars worden gratis aangeboden door NtVP 

• Technische ondersteuning vanuit communicatie 
 
De portefeuille lezingen en webinars zoekt nog medewerkers die willen meewerken achter de 
schermen bij het organiseren van lezingen en webinars.  
 
Communicatie 

• Compleet nieuwe website ontwikkelen (nieuwe look en nieuwe functionaliteiten). Een 
websitecommissie is hiervoor verantwoordelijk. 

• Nieuwsbrief uitbrengen 4x per jaar 

• Social mediakanalen blijven benutten (gericht op reputatie van NtVP). Het streven is om 10.000 
LinkedIn volgers te bereiken. 

• Impact Magazine  
 
Wetenschappelijk onderzoek: 

• Werkzaamheden uit 2021 continueren 

• Verdere uitbreiding netwerk jonge onderzoekers 

• Communicatie tussen NtVP-leden verder faciliteren 

• Promoten van belangrijke onderwerpen in onderzoek (diversiteit, klinisch relevant onderzoek 
etc.) 

• Brug tussen onderzoek en klinische praktijk plek geven op congres 
 
Diversiteit 
Streven naar diversiteit vast onderdeel van alle activiteiten en uitingen van de NtVP 

• Congres, lezingen, webinars 

• Nieuwsberichten, Impact Magazine, onderzoek, sociale media 

• Opleidingen, instituties, maatschappelijk debat 
 
Professionalisering 

• Ontwikkelen van richtlijnen 

• Expertmeetings 

• DSM-5 Culturele Formulering 
 
Samenwerking 

• 6de wereldcongres World Association of Cultural Psychiatry, 15-17 september 2022 Rotterdam 
(www.wacp2022.org)  

• CONNECT-onderzoek: aandacht voor diversiteit van de onderzoekspopulatie in elf deelnemende 
landen  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8. Contributie 2022 en begroting 2022 
Joris Haagen licht kort de begroting en het plan voor 2022 toe.  

• De inkomsten en kosten zijn gebaseerd op de realisatie van afgelopen jaar 

• Voorstel prijsindexering personele kosten: stijging uurtarief met 2%, conform gemiddelde zorg 
loonontwikkeling 2021 

• Daarnaast zijn aan de kostenkant de volgende eenmalige investeringen en reserveringen: 
o Investering (€ 17.000, =) in nieuwe NtVP website 
o Ondersteuning CONNECT studie (€ 2.300, =) waarin NtVP participeert - deze kosten 

dekken we uit de fondsenwerving van 2021 
o Voor externe betrekkingen is een betaalde positie gecreëerd - met als doel te groeien als 

vereniging en waarde te verhogen voor leden en collectieve lidmaatschappen (€ 
4.500,=). Na 1 jaar evalueren of positie blijft bestaan.   
 

Joris stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten. De contributie is als volgt opgebouwd:  

• Lidmaatschap kost € 75, = per jaar (€ 40, = voor promovendi, € 20, = voor studenten) 

• Registerkosten voor psychotraumatherapeuten € 50, = per jaar  

• Jaarcontributie voor Impact € 17,50 

• Eenmalige kosten certificering € 200, = 
 
Er wordt gestemd voor de goedkeuring van de begroting 2022 en het ongewijzigd laten van de 
contributie. 
 
Alle aanwezige leden stemmen in met de begroting en de contributie 2022 
 
9. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 

Joanne Mouthaan sluit de vergadering om 20.20 uur en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 


