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- door de Voorzitter - 
 
Waar ik voorheen een specialistische bestuursfunctie had als Belangenbehartiger, merkte ik dat ik  
tijdens mijn eerste jaar als voorzitter dat ik een meer generalistisch standpunt ging innemen.  
Met als voornaamste taak het op grote lijnen behartigen van de standpunten van de NVDAT bij de 
Algemene Ledenvergaderingen van de FVB en tijdens die van het Algemeen Bestuur en zodoende 
bijdragen aan de beleidslijnen van de FVB binnen de zorg in Nederland. De belangrijkste thema’s in dit 
overleg waren het afgelopen de evaluatie van het Register Vaktherapie, de doorontwikkeling van de 
Generieke Module Vaktherapie en - daarmee samenhangend - meer bekendheid geven aan de 
Transdiagnostische Factoren. Ook het onderzoek rond de haalbaarheid van het doen van een aanvraag 
om een 'artikel 34-beroep' (Wet BIG) te worden, was een belangrijk onderwerp.  
 
We krijgen via verschillende kanalen terug dat de bijdragen van de NVDAT op de verschillende 
portefeuilles en in commissies zeer worden gewaardeerd, dat er naar ons geluisterd wordt. Dat is goed 
om te horen maar dat is niet alleen de verdienste van het huidige bestuur.  Wat mij betreft is het een 
optelsom van het werk van de besturen van de afgelopen jaren, plús de bijdragen van steeds meer leden 
die ons helpen met grotere en kleinere werkzaamheden. Op deze manier profileren we samen de 
danstherapie in het bijzonder en Vaktherapie in het algemeen en natuurlijk is het fijn dat dat ook wordt 
opgemerkt.  
 
Bestuur  
Helaas heeft halverwege het afgelopen jaar Belangenbehartiger Romanie  Bosman door 
privéomstandigheden het bestuur alweer moeten verlaten. Daardoor stond het bestuurswerk betreft 
Belangenbehartiging (BB) op een laag pitje en zien jullie die portefeuille dit jaar ook niet expliciet terug 
in dit jaarverslag. Er is natuurlijk wel het een en ander overgenomen maar dat vind je nu onder de 
diverse andere portefeuilles. 
De huidige secretaris Kitty Veldhuis heeft zich kandidaat gesteld als portefeuillehouder BB, maar dat 
betekent dat de bestuurspost Secretaris - als Kitty tot nieuwe Belangenbehartiger gekozen wordt - 
vacant werd. Een belangrijke functie, omdat de secretaris achter de schermen allerlei praktische zaken 
regelt waardoor de rest van de bestuursleden zich op de inhoud van hun portefeuille kunnen richten. 
Gelukkig wierp Janneke Bexkens, die ook al gestart was met taken betreffende sociale media, zich op als 
kandidaat voor deze functie. Ten tijden van dit schrijven begint Janneke een aantal secretaris-taken op 
te pakken.  
 
Register Vaktherapie 
Namens het AB heb ik in de commissie  gezeten die de voorstellen van de Registercommissie voor 
aanpassing  van het Register Vaktherapie heeft geëvalueerd. Jullie hebben daar recent via de FVB de 
eerste informatie over gehad. Zoals jullie dan waarschijnlijk hebben gelezen is de meest in het 
oogspringende verandering dat de kwalificatie ‘senior geregistreerd’ gaat verdwijnen.  De redenen voor 

https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet--en-regelgeving
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deze verandering  staan ook in de FVB informatie. Binnen ons bestuur waren de meningen hierover ook 
verdeeld. Op initiatief van de NVDAT zal wel in het Register 'nieuwe stijl' zichtbaar worden hoe lang 
iemand al geregistreerd is. 
 
GMVT 
Het afgelopen jaar is er begonnen met het doorontwikkelen van de Generieke Module Vaktherapie. 
Verderop in het jaarverslag zal hier uitgebreid op in gegaan worden. Ook daar is men blij met de inbreng 
van onze vertegenwoordigers.  Het eerste half jaar was dat Stèphanie Neutelings - van der Corput, die 
halverwege het jaar het stokje heeft overgegeven aan Lina Fuhrman. Dank Stèphanie en Lina! Stèphanie 
zit nu overigens in de redactie van het Tijdschrift voor Vaktherapie, goed dat daar nu ook een 
danstherapeut in zit! 
 
Danstherapeut, ons beroep  
Ondertussen zijn Dione Dijkman en Denise Willems begonnen met een herziening van het 
Beroepscompetentieprofiel van de danstherapeut. Voor een heldere profilering van Vaktherapie is het 
belangrijk dat de beroepsprofielen van de verschillende verenigingen in opzet meer op elkaar lijken 
zodat overeenkomsten én verschillen tussen de disciplines meer naar voren komen. Dit maakt dat voor 
cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars beter inzichtelijk is wat zij kunnen verwachten. Overigens was 
ons beroepscompetentieprofiel al goed op orde, ook dat kregen we laatst terug. We zijn erg blij dat deze 
twee leden deze belangrijke klus op zich hebben genomen! 
 
Helderheid hierin zal ook helpen bij een eventuele aanvraag voor BIG art.34, voor een beschermde 
opleidingstitel. Je vraagt je nu wellicht af wat de stand van zaken is rond die eventuele aanvraag voor 
beschermde opleidingstitel? 
Er is afgelopen jaar een eerste onderzoek geweest naar de haalbaarheid die aanvraag. Daarop kwam een 
aantal vervolgvragen van het Algemeen Bestuur (AB), waarvan de belangrijkste waren: hoe zit het met 
de saamhorigheid van de opleidingen en wat is de positie van vaktherapeuten die alleen een Master 
hebben gedaan? Dit laatste is van belang voor de NVDAT omdat de master-afgestudeerden een 
substantieel deel vormen van onze achterban en ledenbestand.  
Er is toen een vervolgonderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat niet alle bacheloropleidingen 
vaktherapie op dit moment op één lijn zitten en dat, als daar geen verandering in komt, een aanvraag 
sowieso kansloos is. De vooruitzichten wat betreft het meeliften van vaktherapeuten met alleen een 
Masteropleiding met een eventuele toekenning art. 34 voor de bachelor opleidingen zijn redelijk 
positief, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Dit onderwerp wordt het komend jaar verder 
uitgewerkt.  
 

Onze leden  
Dit jaar hebben we als bestuur geprobeerd onze leden persoonlijk te spreken, telefonisch of per mail. 
Dat is tot op heden nog niet bij iedereen gelukt maar inmiddels hebben we toch met veel leden contact 
gehad. De belronde had twee redenen: we konden zodoende peilen naar de animo om iets voor de 
vereniging te doen én het leek ons goed om eens zoveel mogelijk leden persoonlijk te spreken om te 
horen wat wij voor jullie (kunnen) betekenen. Zoals jullie weten zij wij een kleine vereniging en is er veel 
te doen; vele handen maken licht werk. Het was prettig dat bijna iedereen die we gesproken hebben 
positief reageerde op dit initiatief, wel jammer dat er niemand was die nu al wat tijd kon vrij maken. 
Maar als dat inmiddels veranderd is horen we dat natuurlijk graag!  
 
Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat men graag meer informatie wil over de  
Transdiagnostische Factoren, TDF’s. Omdat deze ook een belangrijke rol spelen in de doorontwikkeling 
van de GMVT hebben we daar in de middag na de ALV een workshop over.  
Jullie inbreng in deze is erg belangrijk! 
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Om jullie input als leden ook op een andere manier vorm te kunnen vangen: ik wil dit jaar graag met 
zoveel mogelijk actieve leden van de NVDAT - en ook met diegenen die dat zouden willen worden - een 
keer bij elkaar komen om vrijuit te associëren over de toekomst van danstherapie, danstherapeuten en 
de NVDAT. Als je daaraan mee wilt doen, ben je welkom op één van de volgende data: zaterdag 18 Mei 
of zaterdag 15  Juni in mijn praktijkruimte in Amsterdam, van 13-16 uur. 
 
Op dit moment zijn we in gesprek met Gil Amenti over een ambassadeurschap van hem voor de NVDAT. 
Gil is een charismatische danser, choreograaf en workshopleider die ervaringsdeskundige is wat betreft 
de helende kracht van dans. Dans heeft hem geholpen om uit een psychose te komen. Het komend jaar 
willen we met hem bespreken of en hoe hij de danstherapie en de NVDAT zichtbaar kan maken in 
domeinen waar wij zelf niet zo makkelijk komen. 
 
Als laatste doe ik een oproep: nog steeds is kennisontwikkeling enorm belangrijk voor de NVDAT en 
Vaktherapie. Een mooie verdieping van de eigen kennisontwikkeling van de individuele vaktherapeut is 
het schrijven van een product of module.  Er zijn nu drie danstherapieproducten in de maak, daarover 
lees je meer onder '2. Kennisinnovatie.' Voor het afgelopen jaar hadden wij ook weer voor twee 
schrijfgroepen financiering begroot. Die zijn echter niet ingevuld, maar voor het komend jaar is er ook 
weer geld voor twee schrijfgroepen gereserveerd.  
Dus grijp je kans, zoek een aantal andere danstherapeuten op die met dezelfde doelgroep werken en kijk 
of je een mooie interventiebeschrijving kunt maken. Expliciteer je kennis; goed voor jezelf, goed voor je 
doelgroep en goed voor de danstherapie. De NVDAT betaalt! 

 
Overzicht bestuur  
       Voorzitter:     Job Cornelissen tot maart 2021 
  Secretaris:   Kandidaat: Janneke Bexkens 
   Penningmeester:   Sabine Seijerlin tot maart 2021 
   Kennisinnovatie:   Rosemarie Samaritter tot maart 2019, opgevolgd door   
     Stephanie Lama 
  Belangenbehartiging:   Kandidaat: Kitty Veldhuis 
  PR Communicatie:   Lianne Versteegen tot maart 2021 
 
Wil je weten wat binnen de verschillende portefeuilles gebeurd is en nog gaat gebeuren in 2019-2020? 
Lees dan verder in dit jaarverslag.  
 
Namens het bestuur van de NVDAT, voorzitter Job den Dulk 

nvdat.voorzitter@vaktherapie.nl 
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Werkgroep bij- en nascholing  
Dit jaar is de werkgroep bij- en nascholing (Danique Raatgevers, Lisa Ham, Julia Morozova, Daniël van 
Tour) druk bezig geweest met het organiseren van workshops na de ALV en het symposium op 24 
november. Beide dagen zijn goed bezocht. We merken dat steeds meer leden betrokken zijn bij deze 
dagen, zowel deelnemers als workshopgevers. Hier zijn we als NVDAT erg blij mee! Mocht je tips en 
suggesties hebben, dan horen we deze ook graag. 
 
Beide dagen zijn door jullie beoordeeld met gemiddeld een 8,4. Deze beoordeling is ten opzichte van 
voorgaande jaren gestegen.Afgelopen jaar hebben we dan ook de resultaten van de enquêtes van 2017 
in acht genomen en hebben we ons gericht op een praktische insteek van de workshops met een 
verdiepend thema. Op het symposium was dat dit jaar trauma. Vooraf was de bedoeling om het 
symposium in het teken te zetten van de lancering van het boek rondom Danstherapie, waar veel leden 
zich voor ingezet hebben door het schrijven van een hoofdstuk. We zijn wel aan de slag gegaan met de 
schrijvers en de onderwerpen die in het boek aan de orde komen, echter heeft het uitbrengen van de 
publicatie wat vertraging opgelopen. 
We hopen dat we in 2019 deze mooie bundel kunnen gaan uitbrengen. Wanneer hier meer concrete 
informatie over is, zullen we deze uiteraard met jullie delen via de Nieuwsbrief en social-media-kanalen. 
 
Vanuit de NVDAT werkgroep bij- en nascholing was een afgevaardigde, Karina Heemskerk, betrokken bij 
het organiseren van het FVB-congres 2018.  Voor meer informatie hierover, verwijs ik naar 
www.fvb.vaktherapie.nl 
 
Aan het einde van 2018 is de vormgeving en bezetting van de werkgroep wat aangepast. Lisa Ham zal 
vanaf nu coördinerend werken, met Danique Raatgevers als rechterhand die het contact met 
workshopgevers zal verzorgen. Daniël van Tour gaat zich bezig houden met de notulen en het contact 
met locatiehouders. Julia Morozova zal als vliegende keep worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat er tijd in 
mijn portefeuille komt om andere dingen meer aandacht te geven. 
Vanuit de werkgroep bij- en nascholing zijn we op zoek naar iemand met sprankelende ideeën om ons 
team te versterken. Heb je interesse om deze werkgroep ook te komen versterken of heb je vragen, 
meld je dan aan via nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl 
 
Nieuwe ledenwebsite 
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe website die makkelijker 
toegankelijk is en meer overzicht biedt voor leden. Neem dus een kijkje op onze vernieuwde site: 
www.nvdat.vaktherapie.nl 
 
Nieuwe cliëntenwebsite 
Ook is er gewerkt aan de nieuwe cliëntenwebsite. Hierop komt informatie die cliënten en verwijzers kan 
helpen bij het maken van de keuze voor danstherapie. We hopen deze in 2019 operationeel te maken. 

www.fvb.vaktherapie.nl
www.nvdat.vaktherapie.nl
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Social Media 
Afgelopen jaar is de social media overgedragen van Hanne Verdonschot naar Janneke Bexkens. Steeds 
meer leden hebben de NVDAT Facebookgroep en -pagina gevonden en posten daar zelf regelmatig de 
nodige aankondigingen. Ook is Kitty Veldhuis actief in het plaatsen van belangrijke berichten die op 
social media voorbij komen. 
Komend jaar willen we jullie nog vaker op de hoogte houden over wat we als bestuur doen en welke 
ontwikkelingen er plaatsvinden. Hier zullen we ook social media en de nieuwe list serve voor gebruiken. 
We willen ieder dan ook uitnodigen om hier zelf actief gebruik van te maken en elkaar hier te vinden en 
belangrijke informatie over danstherapie te delen. 
 
Wikipedia 
Er zijn afgelopen jaar meerdere pogingen ondernomen om danstherapie op Wikipedia te plaatsen. 
Echter zorgt dit voor wat technische problemen (men ziet het als reclame), waardoor het een langer 
traject is geworden. Vanya Rooker heeft meegeholpen met het aanpassen van de tekst. Mocht je nog 
tips hebben, horen we ze graag via nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl 
 
Nieuwsbrief 
Leden werden ook afgelopen jaar weer middels nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen. 
Daarnaast verschijnen er regelmatig FVB nieuwsbrieven en brieven voor de VVT (Vrijgevestigden). Sinds 
het najaar van 2018 worden de nieuwsbrieven via de nieuwe website verzonden. 
 
Week van de Vaktherapie 
Afgelopen jaar is de Week van de Vaktherapie voor de tweede keer gehouden. Er zijn heel wat 
initiatieven georganiseerd door verschillende vaktherapeuten waaronder ook danstherapeuten. Ook 
zagen we dit jaar veel activiteit op social media tijdens deze week. 
Komend jaar zal de Week van de Vaktherapie plaatsvinden van 11 tot en met 17 november. Markeer je 
deze dagen alvast in je agenda? Heb je ideeën of tips die de NVDAT (of FVB) mee kan nemen rondom 
activiteiten, reclame, materialen, ed, mail dan naar nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl.  
 
Communicatieplan FVB 
Vanuit de FVB is een strategisch communicatieplan opgesteld om vaktherapie in het algemeen meer te 
profileren. 
Er ligt een FVB Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 met verschillende Goals, Strategieën en Actieplannen. 
Hiervan richt een aantal zich op communicatie, waarvan de volgende 4 pijlers bestaan: 

 Het profileren van vaktherapie als behandelvorm richting verwijzers. Hiervoor is er contact met 
de website thuisarts.nl. Er zijn afspraken gemaakt over de vermelding van vaktherapie als 
behandelvorm. 
Ook worden de opties op de Gezondheidsbeurs verkend. In 2020 zullen we hieraan deelnemen. 

 Ledenbinding en Ledenwerving: Als NVDAT willen we vooral richten op ledenbinding. Een groot 
gedeelte van de potentiële leden zijn namelijk al lid. Hiervoor hebben we een aantal acties 
uitgezet afgelopen jaar: kortingsbon voor volgende workshopdag, optie verkend om 
verjaardagswens te versturen, kerstwens. Komend jaar willen we de verjaardagswens 
introduceren en onderzoeken wat we o.a. kunnen doen voor jubileumleden. 

  oten  le cli nten en het grote p bliek 

 Communicatie die de FVB verzorgt gericht op diverse doelgroepen. Ook hier komt thuisarts.nl in 
het vizier. 

 
Voor meer toelichting zie het strategisch communicatieplan FVB. 
 
Lianne Versteegen, PR & Communicatie  

nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl 
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Het jaar 2018 heeft voor de portefeuille KI vooral in het teken gestaan van het bestendigen en 
voortzetten van eerder uitgezette lijnen en werkzaamheden.  
 
Samenwerking KI FVB: 
Portefeuillehouder Kennisinnovatie (KI), Rosemarie Samaritter, heeft deelgenomen aan de 
werkconferenties KI van de FVB. In deze werkconferenties is het afgelopen jaar veel aandacht besteed 
aan de voortgang rondom de GMVT en de nationale onderzoeksagenda. Daarnaast is er kritisch gekeken 
naar het gebruik van de diverse diensten en producten die de FVB op gebied van KI in huis heeft.  
Heel recent is er meer aandacht voor de beschrijving van zogenoemde “micro-interventies”, voorheen 
werkvormen. Dit sluit goed aan bij waar wij als DT groep al mee bezig waren. Tijdens onze werkshop na 
de ALV in 2016 hadden wij al een opzet gemaakt om werkvormen te beschrijven volgens een bepaald 
format. Nu zal er gekeken worden of wij voor alle beroepsgroepen in de FVB een format kunnen 
ontwikkelen, die leden kunnen gebruiken voor het beschrijven van micro-interventies. De beschreven 
interventies kunnen in een database via de leden-website gepubliceerd worden.  
 
Op dit moment is een aantal danstherapie producten in ontwikkeling. Twee schrijfgroepen hebben 
producten gemaakt onder begeleiding door de CPMO (DT en dementerende ouderen & DT en 
persoonlijkheidsstoornissen). Twee andere groepen hebben zelfstandig aan de ontwikkeling van 
producten gewerkt (LVB en affectregulatie & DT en ASS). Twee van deze producten liggen momenteel 
ter beoordeling bij CPMO, namelijk betreffende ASS en betreffende ouderen. 
Het zou mooi zijn als we deze DT-producten nog kunnen aanvullen met een of twee producten over 
angst- en stemmingsstoornissen. Daarmee zou er voor DT voor een aardige diversiteit aan beschreven 
interventies voor uiteenlopende doelgroepen liggen.  
 
Werkgroepen FVB 
Zorgstandaarden en generieke modules 
De werkzaamheden rondom zorgstandaarden en diagnose-specifieke generieke modules zijn over het 
algemeen afgerond. De werkgroepen blijven wel bestaan, zodat de updates van de producten 
gegarandeerd kunnen worden.  
Danstherapeuten waren niet in alle werkgroepen vertegenwoordigd. In overleg met FVB KI functionaris 
Martin Hoogvliet blijft het een punt van aandacht om ervoor te zorgen dat danstherapeuten goed 
vertegenwoordigd blijven in deze werkgroepen.  
 
Generieke Module Vaktherapie 
Naast de stoornis-specifieke generieke modules is er ook De Generieke Module Vaktherapie (GMVT), die 
vaktherapie meer algemeen presenteert voor verwijzers en belangstellende cliënten. De GMVT werd 
gepresenteerd in november 2017. In het afgelopen jaar is een werkgroep van start gegaan, die zich 
specifiek bezighoudt met de verdere uitwerking en het actualiseren van de GMVT. In deze werkgroep 
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zitten vertegenwoordigers vanuit alle beroepsgroepen. Lina Fuhrmann vertegenwoordigt de NVDAT. Zie 
apart verslag hierover verderop in de tekst.   
 
Commissie richtlijnen 
De Commissie Richtlijnen (CR) was door de FVB in het leven geroepen om vanuit de vaktherapie goed 
onderbouwde vaktherapeutische richtlijnen op te stellen voor verschillende diagnosegroepen. Er is 
vanaf het beging veel discussie geweest over de opdracht voor deze werkgroep. Vanuit de NVDAT 
hebben verschillende mensen deelgenomen aan de CR. Ook heeft een aantal leden deelgenomen aan de 
training voor het zoeken en beoordelen van relevante literatuur. In de loop der jaren is er veel literatuur 
verzameld en zijn er voor dans bijdrages geleverd aan de onderbouwing van de zorgstandaard 
angststoornissen, de zorgstandaard depressie, de zorgstandaard autisme en is ondersteuning geboden in 
de literatuuronderzoeken voor danstherapie bij eetstoornissen en danstherapie bij SOLK. De werkgroep 
heeft in 2017 een vaktherapeutische richtlijn uitgebracht voor de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen. Vanuit het Trimbos Instituut was echter veel kritiek op hoe deze richtlijn 
opgezet was. Dit heeft opnieuw tot discussie geleid over de doelstellingen voor deze werkgroep. Zeer 
recent is het besluit genomen om de CR voorlopig te laten pauzeren. Mocht er in de toekomst wel een 
nieuwe taak in het verschiet liggen, dan kan deze groep weer geactiveerd worden.  
 
Onderzoeksagenda 
Ook de landelijke onderzoeksagenda is gepubliceerd in november 2017. Dit document geeft een goed 
overzicht van de evidentie voor danstherapie voor doelgroepen die in de specialistische GGZ worden 
behandeld. De onderzoeken voor de verschillende vakgroepen worden door de projectgroep zorgvuldig 
gemonitord. In 2020 zullen de vorderingen door de zorgverzekeraars worden beoordeeld en zal er een 
besluit worden genomen over de vraag of vaktherapie wel of niet door zorgverzekeraars vergoed blijft 
worden.  
De projecten die voor de beroepsgroep danstherapie in de landelijke onderzoeksagenda vaktherapie zijn 
opgenomen, sluiten nauw aan bij de plannen die wij in de onderzoeksagenda NVDAT geformuleerd 
hebben. Wij zijn met een aantal zaken goed op weg. Andere, zoals bijvoorbeeld grotere 
onderzoeksprojecten leveren meer problemen op, vooral wat betreft de financiering is het lastig om 
subsidies te vinden voor DT projecten.  
 
Onderzoeksvoorstellen door leden 
De onderzoeksagenda was ook het startsein om leden te vragen onderzoeksvoorstellen aan te dragen. 
Vanuit de beroepsgroep dans zijn er enkele voorstellen gekomen. Op dit moment liggen deze voorstellen 
nog steeds bij de projectgroep. Het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. verder zal ontwikkelen, dit zal ook 
afhankelijk zijn van beschikbare financiële middelen.  
De NVDAT had eerder het initiatief genomen om een “danktank DT onderzoek” bij elkaar te roepen. 
Voor de bijeenkomst in 2018 bleek er maar zeer weinig animo te zijn, vooral het plannen van tijd en 
plaats levert veel problemen op, terwijl mensen wel aangeven belangstelling te hebben voor onderzoek. 
Mogelijk is het zinvol om te bezien of mensen online, via Zoom, bij elkaar kunnen komen voor dergelijke 
vergaderingen.  
Ondertussen zijn er vanuit de opleidingen MAT Codarts en HS Zuyd wel initiatieven genomen om via 
studentonderzoeken bij te dragen aan onderzoeksprojecten. Een enkel studentonderzoek kan een 
bouwsteen vormen in een groter project. Op deze manier hopen wij door goede samenwerking tussen 
opleidingen en NVDAT bij te dragen tot evidentie over DT.  
 
Shared knowledge/kennis delen 
Studiedag 
Ook in 2018 was er weer een studiedag in de serie Co-creating a Body of Knowledge.  
Het principe om voor elkaar deskundigheidsbevordering te verzorgen lijkt heel goed te werken. De 
opkomst is met ongeveer 25% van ons ledenbestand erg hoog. De serie workshops was in 2016 van start 
gegaan en stond gepland tot en met 2018. Gezien de positieve reacties van leden lijkt het wel zinvol om 
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ook in de toekomst volgens het principe ‘van leden voor leden’ desk ndigheidsbevordering te 
organiseren. Dit is een zeer efficiënte manier om tot de nodige professionele verdieping te komen, die 
overigens ook telkens gehonoreerd wordt met punten voor (her-)registratie.  
 
Database info DT 
Al sinds 2017 zijn er vanuit de NVDAT plannen om een database voor onze leden in te richten. De 
informatie hiervoor staat feitelijk klaar. Het oorspronkelijke plan was om de database via een dropbox-
link beschikbaar te stellen voor leden. Echter er kwamen ook vanuit de FVB plannen om een 
gezamenlijke database in te richten voor alle beroepsgroepen, waardoor wij onze eigen database on 
hold gezet hebben. Deze optie is verkend door een kleine werkgroep. Helaas zal er geen FVB database 
ingericht worden. Daarom dat er opnieuw gekeken zal worden hoe de verzamelde informatie toch voor 
onze leden toegankelijk gemaakt kan worden. Mogelijk kan er een link aan de website gekoppeld 
worden die toegang kan geven tot de DT database.  
 
Schrijven 
Op de oproep om een bijdrage te leveren aan een Nederlands handboek danstherapie hebben veel 
DT’ers gehoor gegeven. De redactie bestaat  it Ina van Keulen, Nicki Wentholt en Rosemarie Samaritter. 
Er zijn bijdrages van ongeveer twintig auteurs te verwachten. Helaas is de oorspronkelijke planning om 
het boek in november 2018 uit te brengen niet gelukt. Dit had een aantal oorzaken. Er moest een 
geschikte uitgever gevonden worden, de teksten moeten goed geredigeerd aangeleverd worden. Dit 
laatste heeft zeer veel tijd in beslag genomen. Veel vertraging hebben wij ervaren door ingrijpende 
ziektes zowel in het redactieteam als ook bij auteurs. De redactie heeft besloten zoveel mogelijk mensen 
de gelegenheid te geven om hun publicatie af te werken, de tijdsplanning is derhalve aangepast.  
 
European Association of Dance Movement Therapy (EADMT) 
De NVDAT is “f ll member” van de EADMT en de portefe illeho der KI neemt daarom jaarlijks deel aan 
de ledenverzameling van deze associatie. Daarbij worden zaken besproken die ook voor de Nederlandse 
situatie van belang zijn, zoals bijv. opleidingsstandaards voor DT. Tijdens de ledenvergadering in 
september 2018 is een uitgebreide discussie gevoerd over de toetreding van landen buiten de EU tot de 
EADMT. Deze discussie is nog niet afgerond en zal in de toekomst verder opgepakt worden.  
In 2017 was Rosemarie Samaritter al begonnen om de werkgroep research van de EADMT opnieuw op te 
starten en te coördineren, dit heeft in 2018 voortzetting gekregen. Inmiddels is er een kleine groep van 
onderzoekers uit diverse Europese landen verenigd in de EADMT werkgroep research. Zij komen tijdens 
de algemene ledenvergadering bij elkaar en een of twee keer per jaar via online vergaderingen.  
 
Op dit moment staan er vooral drie aandachtspunten op de agenda: 
Hoe kunnen we studenten in de gelegenheid stellen om elkaar op onderzoeksonderwerpen te vinden (-> 
theses database) 
Hoe kunnen we onderzoekers ondersteunen? (database DT literatuur) 
Hoe kunnen we onderzoek beter zichtbaar laten worden tijdens EADMT conferenties? (plannen van 
activiteiten, bijv. poster sessies e.d.). 
 
Tenslotte 
In maart 2019 zal ik mijn werkzaamheden als portefeuillehouden KI beëindingen. De afgelopen drie jaren 
waren zeer werkintensief, maar ook bijzonder inspirerend.  
Bij mijn aantreden had ik een doelstelling geformuleerd: 
De doelstelling is om een goede kennisstructuur uit te zetten voor de beroepsgroep danstherapie, die ook 
in de daaropvolgende jaren nog als basis kan dienen om bij te blijven op gebied van KI.  
 
Danstherapie kennis en onderzoek is in Nederland beter zichtbaar geworden en binnen de FVB meer op 
de kaart gezet. Wij hebben een aantal krachtige initiatieven op gebied van KI kunnen inzetten. Door de 



10 
 

samenwerking met de FVB werkgroepen, de DT opleidingen en KenVaK is een goede basis gelegd voor 
verdere ontwikkeling van de Shared Body of Knowledge.  
 
De komende jaren kunnen hierin hopelijk verder vervolg geven. Een dergelijke ontwikkeling is alleen 
mogelijk door de inzet van vele leden. Ik dank allen die hieraan bijgedragen hebben heel hartelijk voor 
hun inzet en hoop dat het ook in de toekomst blijft lukken om ons vakgebied op verschillende plekken 
goed zichtbaar te maken.  
 
 

  
 
 
Rosemarie Samaritter, portefeuille Kennisinnovatie 

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl 
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Als penningmeester heb ik mij voornamelijk met de volgende zaken bezig gehouden: 

 Het controleren, goedkeuren, doorsturen van de ingediende declaraties naar het MOS en het 
controleren van een goede verwerking hiervan op de kwartaalcijfers; 

 Het bewaken van de NVDAT (meerjaren)begroting 2019 (2020 en 2021); 

 Het bewaken van begrotingen van studiedagen georganiseerd vanuit de NVDAT; 

 Als penningmeester van de NVDAT de vergaderingen van de FVB commissie Financiën 
voorbereid. Zitting genomen of standpunten en vragen vanuit de NVDAT overgedragen aan 
Irene Rentenaar (directeur FVB); 
N.B. vanuit deze commissie wordt er op de jaarcijfers van de FVB toegezien en is de 
meerjarenbegroting FVB 2019, 2020 en 2021 goedgekeurd; 

 Deelgenomen aan vergaderingen binnen het bestuur van de NVDAT, meegedacht over beleid, 
visie, wensen en plannen van de NVDAT. Waar nodig en van toepassing, de financiële 
mogelijkheden onderzocht en advies gegeven; 

 De belactie naar de leden, waarbij we persoonlijk openstaande vacatures onder de aandacht 
brachten. 

Toelichting realisatie 2018 
Met veel plezier meld ik dat er in 2018 een positief saldo van 5.414 euro is gerealiseerd. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de volgende posten: 
 

 Studiedagen 
Het streven was om een positief resultaat te realiseren middels de  
studiedagen en dit is ruim behaald met 2000 euro. De studiedagen waren voorzichtigheidshalve 
neutraal begroot.    

 CPMO  
Hiervoor was 1500 euro begroot, echter zijn er geen kosten gemaakt in 2018. Derhalve een  
ruime meevaller. 

 Bestuursvergoedingen 
Er is 750 euro minder uitgegeven aan bestuursvergoeding, vanwege het wegvallen van de  
portefeuillehouder belangenbehartiging in het tweede kwartaal.  

 Opbrengsten uit lidmaatschappen 
Er zijn meer inkomsten uit lidmaatschappen gerealiseerd dan begroot.  

 
Lidmaatschap verhoogd per 1 januari 2019 
De contributiegelden van de NVDAT zijn per 1 januari 2019 verhoogd. Door het bestuur is besloten om 
voor het jaar 2019 de hogere afdracht aan de FVB door te berekenen. In 2018 ging ongeveer 60% van de 
totale baten (ontvangen lidmaatschapsgelden) naar de FVB. Deze verhoging is volgens het bestuur te 
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verantwoorden naar onze leden en noodzakelijk om activiteiten die zijn ingezet in 2018 te kunnen 
voortzetten.  
Tijdens de ALV 2018 werd fiat gegeven om deze contributie verhoging te doen, aangezien door de 
meeste leden de voorgaande verhoging aan de lage kant werd bevonden.  
 

Contributie 2018         Contributie 2019  
Gewoon lidmaatschap 246 euro   Gewoon lidmaatschap 260 euro  
Belangstellend lidmaatschap 150 euro   Belangstellend lidmaatschap 164 euro  
Reductie lidmaatschap 150 euro  Reductie lidmaatschap 164 euro  
Student lidmaatschap 72 euro    Student lidmaatschap 86 euro  
2e lidmaatschap 45 euro    2e lidmaatschap 59 euro  
 

Het blijft noodzakelijk om de ledenontwikkeling van de NVDAT goed te monitoren. Als we zien dat door 
de verhoogde contributie het aantal leden terugloopt, dan is er geen dekking meer voor de overige 
lasten. Vandaar mijn voorstel om de contributie vooralsnog alleen in 2019 te verhogen en de 
ledenontwikkeling goed in de gaten te houden.  
 
Noodzaak om het ledenaantal van de NVDAT te vergroten 
Als penningmeester van de NVDAT wil ik de grote noodzaak blijven benadrukken voor een groter 
ledenaantal. De inkomsten vanuit lidmaatschappen is de voornaamste binnenkomende geldstroom en is 
tevens de geldsom waar we als vereniging mee kunnen acteren. Overigens is een groot ledenbestand 
ook evident voor weging m.b.t stemrecht binnen de FBV. Als kleinste lidvereniging t.o.v. andere 
lidverenigingen van de FVB moeten we hetzelfde werk al met minder man doen, maar ook met minder 
financiële middelen. 
 
Meerjarenbegroting FVB en stijging afdracht 2020 
Akkoord was al door het bestuur van de NVDAT gegeven op het idee van een Meerjarenbegroting FVB 
2018, 2019 en 2020.  
De afdracht aan de FVB is in 2019 aanzienlijk gestegen en in 2020 zal de afdracht wederom stijgen. 
Vanuit de FVB is een voorstel neergelegd voor een strategisch communicatieplan voor de jaren 2017-
2022 en hierover is gediscussieerd binnen de lidverenigingen. Hier zijn namelijk aanzienlijke kosten aan 
verbonden, welke op de begroting van de NVDAT drukken middels een stijging van de afdracht FVB.  
Dit voorstel tot een verhoging van de afdracht van het DB werd om die reden niet breed gedragen door 
alle lidverenigingen. 
 
Het NVDAT bestuur is nog steeds van mening dat het nu heel belangrijk is om gezamenlijk de 
vaktherapie uit te dragen en meer bekendheid te geven bij externen, zoals cliënten en verwijzers. 
Bovendien is het bestuur ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer voor elkaar kunnen krijgen dan als 
beroepsgroep alleen: ten eerste ontbreekt het ons aan de juiste middelen en genoeg mankracht en ten 
tweede is het PR effect van één federatie groter dan van 7 verenigingen apart. Gezamenlijk bereiken we 
meer dan alleen! Wij denken dat we met het huidige communicatie en PR plan een mooie beweging 
kunnen maken.  
 
Verwachtingen op de begroting 2019 
De verwachting op de nieuwe (concept)begroting d.d. 8 februari 2019 is dat de NVDAT ondanks de 
verhoging van de contributie met een negatief saldo eindigt van 950 euro, vanwege o.a. de (forse) 
stijging van de afdracht. De begroting is uiteraard nog onderhevig aan de ledenontwikkeling, de 
winstgevendheid van de studiedagen en overige bestuursbesluiten. 
 
Sabine Seijerlin, Penningmeester 

nvdat.penningmeester@vaktherapie.nl 
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Als secretaris mag ik dit jaarverslag afsluiten en dat zal ik doen met een dankwoord. 
 
Op deze plek bedank ik namens het gehele bestuur graag (nogmaals) alle leden die zich op wat voor 
manier dan ook voor de NVDAT hebben ingezet. Als bestuur genieten we ervan te merken dat steeds 
meer leden in actie komen, een workshop geven, in een werkgroep zitting nemen, organiseren, 
feedback geven, vragen stellen, mee denken en het bestuur ondersteunen.  
 
Zoals Job al schreef, hoop ik per maart a.s. mijn taken als secretaris te kunnen overdragen aan Janneke 
Bexkens en verder te gaan als belangenbehartiger. De functie van secretaris was een mooie als 
'instapper' in het bestuur, zodat ik ondertussen het reilen en zeilen binnen onze vereniging maar ook 
binnen de FVB ken. Ik vind het nog altijd leuk om mee te denken over de toekomst van danstherapie en 
ik kijk er erg naar uit om mij met iets meer inhoudelijke zaken bezig te gaan houden als 'BB-er'.  
 
Wanneer je hier helemaal aan het eind van dit verslag aangekomen bent en jezelf afvraagt 'goh, zou ik 
ook iets voor de vereniging kunnen betekenen?' Dan is het antwoord: JA! 
 
Om het makkelijk te maken hebben wij een overzicht gemaakt van openstaande functies en taken, zowel 
binnen de NVDAT als verenigingsoverstijgend. bijgevoegd vind je een overzicht van de nu nog 
openstaande vacatures en taken 
 
Zit er iets voor jou bij? Neem dan contact met ons op.  
 
Kitty Veldhuis, Secretaris 

nvdat.secretaris@vaktherapie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto's door Zeffania Stokkermans) 
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Bijlage: openstaande vacatures en taken NVDAT/ FVB 
 
Vacatures Bestuursleden NVDAT 
 

Functie Gem. tijds-
investering 

Reageer 
voor 

Meer info via Vergoeding 

Portefeuillehouder 
Belangenbehartiging 

3u p wk 16-2- 18 Job Cornelissen: 
nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl  

€1000,- p.jr. 

Portefeuillehouder 
Kennisinnovatie 

3u p wk  Rosemarie Samaritter: 
nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  

€1000,- p.jr. 

 
 
Openstaande Taken NVDAT 
 

Taak Gemiddelde tijds-
investering 

Meer info via 

Social Media Topper 1u p wk Lianne (PR/Communicatie): 
nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl  
 
"Je blijft op de hoogte van huidige stand van zaken binnen de FVB 
en NVDAT door maandelijks of om de maand bij de NVDAT skype 
vergaderingen aan te sluiten. Belangrijke updates die hieruit 
voortkomen weet jij op een goede manier aan de leden over te 
brengen door regelmatig posts te plaatsen op Facebook, LinkedIn 
en Twitter. Je vindt het leuk om je bezig te houden met social media 
en de volgers te prikkelen, te inspireren en te activeren." 
 

Coördinator 
Zorgstandaarden en  
Gen. Modules 

1u p wk Rosemarie Samaritter: 
nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  
 
"Regelmatig wordt de Portefeuillehouder Kennisinnovatie gevraagd 
om op Zorgstandaarden en Generieke Modules commentaar te 
leveren. (Bijv. Zorgstandaard ADHD/ Generieke Module Diversiteit, 
etc).  
Het is van belang dat er specifiek gekeken wordt naar de inhoud 
van deze documenten in relatie tot het vakgebied van de 
danstherapeut / vaktherapeut. De Coördinator Zorgstandaarden en 
Gen. Modules heeft als taak het overzicht te houden over de 
inkomende vragen mbt deze documenten en NVDAT-leden die met 
de betreffende doelgroep / thema bekend zijn, te activeren deze te 
lezen en commentaar te leveren." 

 
 
  

mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
mailto:nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
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Overkoepelende Commissies, Projecten, zie o.a. https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures 
 

Commissie Gemiddelde 
tijds-
investering 

Meer info via Vergoeding 

Comm. Richtlijnen 3u p wk Rosemarie Samaritter: 
nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl  
 
Meer lezen:  
https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-
richtlijnen 
 

€1500,- p.jr. 

Discipline- 
vertegenwoordiger GMVT 

4u p wk NVDAT 
nvdat.info@vaktherapie.nl  
 
"De inhoudelijke input voor de 
doorontwikkeling GMVT moet natuurlijk van 
de verenigingen komen. Er dient daarom per 
beroepsvereniging een 
disciplinevertegenwoordiger GMVT te worden 
aangesteld die de gevraagde vakspecifieke 
input aanlevert aan de projectcoördinator 
GMVT." 
 

€1500,- p.jr. 

Register Vaktherapie: 
- registratiecommissie 
- beoordelingscommissie 
- accreditatiecommissie 

1-2u p wk Register Vaktherapie: 
info@registervaktherapie.nl 
 
De beoordelingscommissie heeft als 
belangrijkste doel het beoordelen van 
aanvragen om opgenomen te worden in het 
Register. Daarnaast beoordeelt deze 
commissie de aanvragen om geaccrediteerd te 
worden als supervisor.  
De accreditatiecommissie heeft als 
belangrijkste doelen het accrediteren van bij- 
en nascholing en van intervisiegroepen.  
http://registervaktherapie.nl/organisatie/ 
 

vrijwilligers-  
en reiskosten 
vergoeding 

Visitatiecommissie FVB 
(vrijgevestigde 
danstherapeut) 

0-1u p.wk visitatie@vaktherapie.nl  
 E-mails beantwoorden, stukken lezen, 

brainstormen over zaken die gevraagd 
worden zodat de hele commissie of het 
bestuur of de vaktherapeuten gevoed 
worden (maximaal 1 uur per 2 weken) 

 Af en toe telefonisch contact met 
gevisiteerden 

 Twee keer per jaar een avondvergadering 
op het FVB kantoor te Utrecht 

 https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/4502
9/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-
collega%27s 

Reiskosten 

Projectgroep Organisatie  s.vanderlugt@vaktherapie.nl Reiskosten 

https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures
mailto:nvdat.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-richtlijnen
https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-richtlijnen
mailto:nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
mailto:info@registervaktherapie.nl
http://registervaktherapie.nl/organisatie/
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s


16 
 

Week vd Vaktherapie Samen met mensen van andere disciplines 
houd je je bezig met de organisatie van de 
Week van de Vaktherapie.  

 


