
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering NtVP  
Datum: woensdag 29 januari 2020 
Tijd: 18.00 – 21.45 uur  
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen 

1. Opening. 
Trudy Mooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen 
De volgende bestuursleden zijn afwezig: Jan Ambaum, Maartje Schoorl, Miranda Meijer, Aram Hasan, 
Marcel de Koning, Marie-José van Hoof, Wendy Pots en Ingrid Wigard. 
De volgende aspirant bestuursleden zijn afwezig: Rianneke v.d. Gaag en Simon Groen. 
 
De kascommissie dient weer te worden benoemd. Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda bij het 
punt “kascommissie”.  
 
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 
Pagina 2, punt 4, Congres:  Mariel Meewisse merkt op dat hier wordt opgemerkt dat de 
preconference dag inhoudelijk succesvol was, maar te weinig deelnemers trok. Zij geeft aan dat dit 
op voorhand ingecalculeerd was en dat het bestuur van NtVP akkoord was gegaan met een kleine 
investering hiervoor. Op termijn dient dit een volwaardig onderdeel van de conferentie te zijn. Ze 
stelt voor om het laatste deel van de zin weg te halen. 
Het bestuur en de aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
 
Er zijn geen verdere wijzigingen op de notulen. Met de wijziging voorgesteld door Mariel Meewisse 
zijn de notulen daarmee vastgesteld.  

 
4. Presentatie bereikte resultaten 2019 
Trudy Mooren geeft een korte toelichting op het jaar 2019 aan de hand van de diverse 
aandachtsgebieden. De belangrijkste zaken worden kort toegelicht. 
 
In- en Externe betrekkingen:  

• Wijzigingen bestuur: vertrek Jan Ambaum, Miriam Lommen, Aram Hasan en Ingrid Wigard. 
Voorstel nieuwe bestuursleden. 

• ESTSS: Trudy is penningmeester in het ESTSS bestuur. Er zijn 2 bestuursvergaderingen geweest. 
Er zijn 2 nieuwe ‘associated societies’, namelijk Finland en Israël. Er was vanuit ESTSS veel lof 
over de conferentie Rotterdam. 

• Vertegenwoordiging in de werkgroep Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde 
stoornissen.  

• Contact met werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen via R. Huntjens. 

• Contact met collectieve leden ARQ en MGGZ (in 2020 Mediant e.a.).  
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificering: 

• Beoordeling aanvragen 
o Nieuwe gecertificeerden in 2019: 16 
o Aantal aanvragen in 2019: 13 
o Aantal gehonoreerde aanvragen in 2019: 8 
o Aantal aanvragen die als aspirant beoordeeld werden: 2 
o Aantal aanvragen die werden afgewezen of nog lopende zijn: 3 

• Hercertificering 
o Nota hercertificering vastgesteld  
o Overgangsregeling voor gecertificeerden lichting 2014-2016 

• Accreditatie 
o Aanvragen voor accreditatie (of heraccreditatie) 
o Procedure voor accreditatie en toekenning van punten vastgesteld 

 
Certificering nuldelijnsondersteuner: 

• Protocol: op gebied van borging van kennis en vaardigheden van deelnemers aan de opleiding 
nader geconcretiseerd (criteria smart omschreven) 

• Samenkomst accreditatiecommissie 2019: 3 keer 

• Aantal nuldelijnsopleidingingen geaccrediteerd: 5 (OLVG, IPSHOR, Kudding en Partners, Trauma 
Nazorg Groep, Stichting Slachtofferhulp Nederland) 

• Susanne van Buschbach vervangt Kimberly Stam voor het secretariaat van de commissie. 
 

Certificering HBO:      

• 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. Er ligt een concept-nota dat in 
2020 verder zal worden bewerkt.  
 

Psychotrauma Jeugd:      
Afgelopen jaar is een voorstel gedaan voor de  registratie als psychotraumatherapeut jeugd, evenals 
een voorstel voor de registratie als 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. 

 
Special Interest Groups: 
Gerealiseerd 

• 2 nieuwe SIG’s (in totaal 7 SIG’s) 
o geüniformeerden met traumagerelateerde klachten en forensische problematiek  
o huiselijk geweld en psychotrauma 

• SIG lunch op het ESTSS congres (van 5 SIG’s) 

• Bijeenkomsten van diverse SIG’s, 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 met 
wellicht interesse? Ik kom heel graag met je in contact! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTSS-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-dagen ticket 

• ± 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%) 
 

Evaluatie: 

• Voldeed aan mijn verwachtingen 8,1 

• Inhoud relevant voor mijn dagelijks werk 8,0 

• Nieuwe klinische inzichten verkregen 7,3 

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten verkregen 8,0 

Veel waardering voor de organisatie, diversiteit in het programma en de vernieuwing 
t.o.v. eerdere ESTSS-congressen:  

• uitgebreide postersessie 

• andere presentatieformats (flashtalks, masterclasses) 

• extra-curriculaire en sociale activiteiten 

 
Communicatie: 

• Delen van berichten op het gebied van psychotrauma via social media kanalen/website (circa 2 
tot 3 berichten per week, circa 7.000 volgers) 

• Verspreiden van nieuwsbrief onder leden (6x per jaar onder ruim 600 leden) 

• Verspreiden van ruim 100 EJPT abstracts 

• Onderhouden van website 

• Initiatie 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 (Joanne Mouthaan) 

• NtVP-katern met nieuws en Rubriek Supervisievraag en –antwoord 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Wetenschappelijk onderzoek: 

• Lopend onderzoek geactualiseerd 

• Abstracts vertaald (nu 100 in totaal)  

• Met medewerking van Kimberly Stam, Steven de Jong en Lonneke Lenferink  
 
Lezingen 
Er is in 2019 één lezing georganiseerd: De rol van yoga bij traumabehandeling: een integrale 
compassievolle aanpak, door Carine Godri en Anneke Sips. GGZ Drenthe, Assen.  
 
Kennismanagement: 

• De  mogelijkheden zijn onderzocht tot aanpassing van website voor meer integratie functie 
kennisdeling. 

• Work in progress: onderhoud website, het genereren, coördineren, plaatsen en steunen van 
nieuwsberichten 

• Ondersteuning ESTSS 

• Contact met psychotraumanet voor intensivering relatie op het gebied van kennisdeling 
 
5. Financieel overzicht 2019 

• Bestuurskosten waren ruim € 1.500,=. Dit is meer dan begroot. De belangrijkste reden is e extra 
kosten die zijn gemaakt voor 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 investeringen 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. 
 
De kascommissie, Annemieke Lubbes en Jannetta Bos, hebben de boekhouding bekeken. Zij verlenen 
het bestuur decharge over 2019.  
 
Alle aanwezige leden stemmen in met het jaarverslag 2019. 
 
De kascommissie dient opnieuw te worden benoemd. Annemieke Lubbes neemt afscheid van de 
kascommissie. Jannetta Bos heeft zich weer beschikbaar gesteld voor 2020. Kimberly Stam stelt zich 
kandidaat om Annemieke Lubbes te vervangen.  
 
Alle aanwezige leden stemmen in met de benoeming van Jannetta Bos en Kimberly Stam voor de 
kascommissie 2020. 
 
6. Bestuurssamenstelling 2020 
We nemen vandaag afscheid van 4 bestuursleden, namelijk Jan Ambaum, Miriam Lommen, Aram 
Hassan en Ingrid Wigard. Jan Ambaum en Miriam Lommen zijn aanwezig. Trudy spreekt hen kort toe 
en dankt hen hartelijk voor de tijd en energie die zij in de vereniging hebben gestoken. Ook Aram 
Hassan en Ingrid Wigard worden hartelijk bedankt. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ter vervanging van deze bestuursleden hebben zich 3 personen kandidaat gesteld, te weten: 

• Marloes Eidhof. Zij stelt zich kandidaat voor de congrescommissie. 

• Simon Groen stelt zich kandidaat voor de portefeuille Diversiteit.  

• Rianneke v.d. Gaag is al werkzaam in de werkgroep certificering nuldelijns. Zij stelt zich kandidaat 
als vervanging voor Jan Ambaum namens de MGGZ.  

 
Door de aanwezige leden wordt anoniem gestemd. De uitslag is als volgt: 

• Marloes Eidhof: 27 voor, 1 tegen en 3 neutraal 

• Rianneke v.d. Gaag: 28 voor en 3 neutraal 

• Simon Groen: 27 voor, 2 tegen en 1 neutraal 
 
Hiermee zijn de nieuwe bestuursleden benoemd.  
 
Philip le Clercq deelt mede dat hij gaat stoppen als Penningmeester. Op dit moment is er geen 
kandidaat voor zijn functie. De nieuwe bestuursleden kunnen alleen worden benoemd op de ALV, 
dus het bestuur stelt voor dat zij een nieuwe penningmeester gaat zoeken en zodra deze is gevonden 
deze onder supervisie van Philip aan de slag gaat in 2020. Bij de volgende ALV zal deze dan formeel 
benoemd worden.  
 
De ALV gaat akkoord met bovengenoemd voorstel. 
 
De bestuurssamenstelling voor 2020 ziet er als volgt uit: 
Voorzitter Trudy Mooren (DB)  
Secretaris Kyra Cornelissen (DB) 
Penningmeester Philip le Clercq/vacature (DB)  
Communicatie Lonneke Lenferink (DB) 
Congres Marloes Eidhof/Joanne Mouthaan (DB) 
Certificering Psychotraumatherapeut Simone de la Rie     
Certificering Nuldelijnsondersteuner Rianneke v.d. Gaag 
Certificering HBO Marcel de Koning 
Psychotrauma jeugd Marie-José van Hoof 
Impact Joanne Mouthaan 
SIG’s Miranda Meijer 
Wetenschappelijk onderzoek Maartje Schoorl 
Lezingen  Wendy Pots 
Diversiteit Simon Groen 
 
Vandaag nemen we ook afscheid van Kimberly Stam. Trudy spreekt ook haar kort toe en bedankt 
haar voor haar enorme inzet voor de vereniging.  
 
7. Geplande activiteiten / koers 2020 
Voor het jaarplan 2020 lichten alle portefeuillehouders kort hun plannen voor 2020 toe. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
In- en externe betrekkingen 

• Samenstelling bestuur; vacature penningmeester 

• ESTSS, penningmeester 

• Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde stoornissen (autorisatiefase – deadline 20 
maart); contact met werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen  

• Ledenonderzoek 

• Contact instellingen, NPN 

• Validatie certificering 
 
Certificering 

• Borgen aanbod certificeringsprogramma 

• Implementatie herregistratie 
 
Certificering nuldelijnsondersteuner 

• Protocol: overweeg toevoeging visitatiemoment voor extra kwaliteitsborging 

• Nieuwe samenstelling accreditatiecommissie  
 
Certificering HBO 

• 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 HBO-professionals 

• 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. 
 
Psychotrauma Jeugd 
Het voorstel van registratie psychotraumatherapeut jeugd evenals het voorstel voor registratie 
forensisch diagnosticus KMHG wordt verder uitgewerkt.  
 
SIG’s  

• Nieuwe SIG ‘psychotrauma bij ouderen’ oprichten, onder voorzitterschap van Jeannette Lely 

• Actieve rol van de SIG’s op het NTVP congres op 4 juni 2020, middels hackathons 

• SIG voorzitters diner op 4 februari 2020 om  
o hackathons voor te bereiden,  
o de strategie  en doelen van de SIG’s voor 2020 te bespreken 

• SIG bijeenkomsten 
• Lezingen tijdens de SIG bijeenkomsten 
• Nieuwsbrief feeds vanuit de SIG’s 
• Website informatie 
• Accreditatie van SIG bijeenkomsten als punten die gelden bij de herregistratie voor 

psychotraumatherapeut  

• Enthousiasmeren van de HBO professionals om zich aan te sluiten bij de SIG’s 
 



 

 

 

 
 
 
Congres 2020 

• 4 juni 2020, 3 juni pre-conferencedag. 

• Thema “Identiteit” 

• 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 Marloes Eidhof) 

• Samenwerking met congresbureau SCEM (Annemiek Jaspers en Judith Desel) 
 
Communicatie 

• Continueren van verspreiding kennis onder leden/volgers via (social) mediakanalen (Nieuwsbrief 
wordt 4 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 leden werkgroep communicatie: 
o 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) 

 
Wetenschappelijk onderzoek 

• Actualiseren lopend onderzoek 

• Geplande promoties communiceren 

• Abstracts vertalen 
 
Lezingen 

• 29-01 ‘20 Lezingen ‘Traumatische rouw in globaal perspectief’ door Geert Smid, en ‘Verstoorde 
rouw: Een beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingen’ door Lonneke Lenferink  

• April ‘20 (1, 15 of 22) Gezinszorg als onderdeel van traumabehandeling, door Elisa van Ee in Zuid 
Nederland bij Reinier van Arkel groep.  

 
Kennismanagement 

• Consolidering van huidige kennisdeling 

• Nader onderzoek naar de behoefte van leden op het gebied van kennisdeling 

• Concretiseren van relatie met psychotraumanet 
 
8. Contributie 2020 en begroting 2020 
Philip le Clercq licht kort de begroting en het plan voor 2020 toe.  

• Ledenonderzoek, investering circa € 4.000,= 

• “sponsoring” preconference workshops tijdens het congres. Doel is dat dit in 2021 een volwassen 
onderdeel van het congres is.  

• Investering in communicatie, communicatiemiddelen en kennismanagement 

• Investering certificering, o.a. HBO-certificering 
 
Er is contact met een aantal collectieve leden. Zij bieden hun medewerkers een lidmaatschap aan van 
NtVP. Dit zijn de MGGZ, Arq en Mediant. Arq heeft verzocht om een korting op het lidmaatschap. 
Enerzijds omdat zij er elk jaar ook administratief werk aan heeft om de lijst met personeelsleden te 
actualiseren, en anderzijds prikkelt een korting ook tot het inschrijven van meer leden.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur heeft dit besproken en was van mening dat dit een valide verzoek is. Zij hebben daarom 
het volgende voorstel uitgewerkt voor een staffelkorting voor collectieve lidmaatschappen 
 

Staffel   Korting  Prijs 

0-5         0%         € 75,00 

6-50       15%       € 63,75 

51-100  25%       € 56,25 

101+      40%       € 45,00 

 
Aanvullende uitleg: 

• Voor de eerste 5 leden betaalt men dus € 75,00.  

• Voor lid 6-50 betaalt men € 63,75 

• Voor lid 51-100 betaalt men € 56,25 

• Voor lid 101 en meer betaalt men € 45,00 
 
Jan Ambaum wil graag weten of er een analyse is gedaan op de huidige leden?  
Ja, Trudy en Philip hebben gesproken met Arq en de MGGZ en zij willen in 2020 tevens grote en 
middelgrote praktijken gaan bezoeken om hierover te spreken.  
 
Philip heeft de korting voor collectieve leden reeds in de begroting 2020 verwerkt. Als de leden de 
begroting accepteren, gaan zij tevens akkoord met deze staffelkorting voor collectieve leden. 
 
Philip stelt tevens 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,= 
 
De ALV stemt in met het voorstel voor contributie. Hierbij onthouden 4 mensen zich van stemming.  
 
Alle aanwezige leden stemmen in met de begroting 
 
9. Rondvraag 
Berthold Gersons: wil graag het recente artikel in de Volkskrant onder de aandacht brengen dat ging 
over grensoverschrijdend gedrag.  
 
10. Sluiting 

Trudy Mooren sluit de vergadering om 20.25 uur.  

 


