Over de Dramatherapie-prijs
Elk jaar wordt er op de ALV van de NVDT, die in mei gehouden wordt, de dramatherapie-prijs
uitgereikt. Deze zal voor het eerst in het voorjaar van 2020 uitgereikt gaan worden.
Met deze prijs wil het bestuur van de NVDT bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs
bestaat uit een geldbedrag van € 500,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren
of voor het inhuren van expertise of helpende handen voor de uitvoering.

Wie kunnen meedingen
Dramatherapeuten (leden en niet-leden) kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in
aanmerking te komen voor deze prijs.

De jury en nominaties
De jury, bestaande uit het bestuur van de NVDT, beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de
hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 tot 4 inzendingen. De genomineerden
pitchen hun inzending tijdens de ALV. De aanwezige leden kunnen stemmen op de genomineerden.
De ALV sluit af met de prijsuitreiking.

Procedure
Informatie over de Dramatherapie-prijs is ook te vinden op de website van de NVDT. Het gaat dan
om informatie over het thema, de juryleden, de criteria en de procedure. Hier is ook het formulier te
downloaden om een idee, plan, project of aanpak in te zenden voor de Dramatherapie-prijs.
Heeft men vragen, dan kan men terecht bij de secretaris van de NVDT.
Inzendingen dienen voor 1 maart binnen te zijn bij het bestuur: nvdt.secretaris@vaktherapie.nl. Het
bestuur zal dan 15 april de nominaties bekend maken. Als je genomineerd bent, verplicht je je tot het
bijwonen van de ALV in mei.
De jury beoordeelt elke inzending of deze aan de gestelde criteria voldoet. Alleen inzendingen die
aan alle criteria voldoen, dingen mee naar de prijs. Uiteindelijk bepaalt de jury wie genomineerd zijn.
Deze inzendingen scoren het hoogst op de gestelde criteria. Alle inzenders ontvangen een bericht
namens de jury waarin men geïnformeerd wordt over de uitslag. De genomineerden worden
uitgenodigd voor de ALV. Alle inzenders ontvangen een juryrapport.
Het juryrapport van de winnende inzending wordt gepubliceerd op de NVDT-site. Deelnemers aan de
ALV ontvangen vooraf het programma waarin ook gewezen wordt op de Dramatherapie-prijs.
De genomineerden pitchen hun inzending na de ALV. De aanwezigen kunnen stemmen
en bepalen de uiteindelijke winnaar. De juryvoorzitter licht vooraf kort de nominaties toe. De
winnaar ontvangt de prijs (symbolisch, in de vorm van een waardecheque) uit handen van de
voorzitter.
De NVDT stelt de prijs beschikbaar aan de winnaar. Het geldbedrag van € 500,- is beschikbaar op
declaratiebasis.

Het thema
Vereist is dat het plan of initiatief een bijdrage levert aan de positionering van dramatherapie.

Criteria
• Het plan draagt bij aan de positionering van dramatherapie.
• Het plan is realistisch. Hiermee wordt bedoeld dat het uitvoerbaar is en kans van slagen heeft.
• Doelstelling en doelgroep zijn duidelijk geformuleerd, evenals het gewenste resultaat.
• Het plan is helder beschreven. Duidelijk is wie wat zal gaan doen. Afspraken zijn vastgelegd.
• Er is een duidelijke tijdsplanning met een begin en een eind
• De indiener verantwoord of er wordt samengewerkt met anderen, zo nee, waarom niet en zo ja
met wie (bijvoorbeeld andere disciplines, andere beroepsgroepen of patiënten) of gaat dit bij de
uitvoering doen. Dit kan blijken uit een intentieverklaring of het gezamenlijk indienen van de
inzending.
• Het plan, idee, project of de aanpak wordt door meerdere partijen gedragen en ondersteund. Er is
draagvlak voor de uitvoering.
• De continuïteit is gewaarborgd. Het plan is niet afhankelijk van één persoon.
• Het plan geeft duidelijk aan waar het te winnen bedrag aan besteed zal worden.
• Het idee, plan, project of de aanpak mag lokaal, regionaal of landelijk gericht zijn. Als het lokaal of
regionaal gericht is, dan is duidelijk gemaakt hoe het overdraagbaar is.

