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Voorwoord
Beste leden van de NVDT,
Jaarverslag 2020; een verslag waarin het bestuur laat zien wat er binnen de vereniging is gebeurd.
Vormgegeven met foto’s, omdat beelden veel zeggen.
2020 was voor velen een pittig jaar. Het jaar waarin de pandemie veel heeft bepaald. Met het
werkveld stonden we voor verschillende uitdagingen. Tijdens de eerste lockdown is dramatherapie
vormgegeven in een digitale omgeving. Het was bijzonder om te zien dat er diverse initiatieven
ontstonden om nieuw ontwikkelde (digitale) expertise uit te wisselen. Later in het jaar zijn we door
de overheid erkend als contactberoep en konden daardoor de werkvloer op. De uitdaging was
vooral hoe dat binnen alle maatregelen vorm kon krijgen.
Het bestuur is dit jaar gegroeid. Sollicitaties, inwerken, plannen vormen, alles heeft digitaal
plaatsgevonden. We zien uit naar september, we hebben de hoop dat er dan weer fysieke
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.
Graag willen we de vertegenwoordigers en leden van de diverse commissies bedanken die vanuit
hun rol dit jaar hebben bijgedragen aan ons werkveld: Marc Willemsen (European Federation of
Dramatherapy), Jantine de Ridder (klachtencommissie), Irene de Bel (commissie VVT), Esther
Huijbers (commissie GMVT), Munda de la Marre-van Langen, Marij Berghs, Romy Mook, Myra
Vojtechosky, Huub Notermans, Anke Schäfer, Denise de Jong van Lier, Anne-Lara van den Berg,
Famke Verspoor, Astrid Timman-Jacobs (Commissie Onderzoeksagenda).
Tot slot willen we ieder lid hartelijk danken, die vanuit de eigen werkplek heeft bijgedragen aan de
profilering, positionering en ontwikkeling van ons mooie beroep!

Hartelijke groet,
Anke, Anneloes, Anouk, Irene, Jurre, Lynn, Roos en Karin
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Voorzitter

In beweging
Samen met het bestuur en de commissies is gewerkt aan de vorming van een
meerjarenbeleid en de ontwikkeling van een visie van de NVDT. Het team is
gegroeid in 2020. Jurre, Anke, Lynn en Anouk zijn gestart. Uitdaging was om deze
nieuwe bestuursleden in te werken, samen op zoek zijn naar de invulling van de
portefeuilles. In de digitale tijd een team vormen en aan de slag gaan.
Het Beroeps Compentieprofiel Dramatherapie is ontwikkeld. Rik Koot, Marij
Berghs hebben mede hieraan geschreven. Velen uit het werkveld hebben
meegelezen en feedback gegeven. We zijn er trots op.
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Communicatie

Multi-media
Communicatie is bezig geweest om de leden te voorzien van informatie via de
verschillende media kanalen. Zo zijn we actief op Instagram, heeft de website een
update gekregen, en verschenen er in de Week van de Vaktherapie verschillende
filmpjes over dramatherapie. Ook waren Anneloes en Lieke vanuit het NVDTbestuur aanwezig op de Gezondheidsbeurs in februari.

PAGINA 5

Vision Board

Ontwerp: Anneloes Nieboer

Penningmeester

Investeren in de toekomst
Afgelopen jaren heeft de vereniging een mooi budget opgebouwd. De
penningmeester had de uitdaging om dit overschot op een goede manier te
investeren in ons vakgebied. Daar is op ingezet tijdens het maken van de
jaarbegroting. Iedere portefeuille werd uitgenodigd om na te denken hoe ze dit
geld wilden investeren. Daar is mooi invulling aan gegeven en er zijn stappen
gezet. Zo realiseerde belangenbehartiging een filmploeg die tijdens de Week van
de Vaktherapie ons vakgebied in beeld bracht. En kreeg kennisinnovatie een
bedrag beschikbaar voor onderzoek. Met iedere portefeuille en met de leden zijn
gesprekken geweest en is gekeken naar de wensen, en wat er gerealiseerd kon
worden. Een acceptabele reserve werd hiermee achter de hand gehouden.
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Secretaris

Alles digitaal
Waar de eerste vergaderingen van het NVDT-bestuur in 2020 nog op het kantoor
in Utrecht plaatsvonden, werden die vanaf maart online gehouden. In het kader
van Corona werd ook een coronaposter gemaakt. Verder hield de secretaris de
leden op de hoogte via de nieuwsbrieven.
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Deskundigheidsbevordering
Relaties in beeld
In het eerste kwartaal van 2020 werd er een methodische speldag gegeven door
Carmen Vukman.

Methodische speldag: Relaties in Beeld.

"Spelen met dramatherapeuten, samen sparren over de liefde, en
weer ervaren hoe mooi ons vak is."
Voor deskundigheidsbevordering stond langere tijd een vacature open. Nenin
Quaadvlieg heeft als ‘interim’ deskundigheidsbevorderaar in samenwerking met de
voorzitter een digitale methodische speldag ontwikkeld: In-Ter-Visie.

PAGINA 8

Belangenbehartiging

Dramatherapie in beeld
Tijdens de week van de vaktherapie konden leden een videopitch insturen met hun
initiatief voor deze week. Hieruit zijn vier dramatherapeuten geselecteerd die
vertellen over de hulpvragen, doelgroepen en verwijzers waar zij mee te maken
hebben én natuurlijk over hun initiatief voor deze week. Het gaf ontzettend veel
energie van om de veelzijdigheid van ons vak op deze manier terug op beeld te
zien!
Kijk op de volgende pagina voor een collage van hoe deze week eruit heeft
gezien.
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BelangenDe Week van de Vaktherapie

behartiging

9 tot en met 15 november 2020
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Kennisinnovatie

Samen onderzoeken
De kennisinnovator Anke Schäfer en de commissie OaDt - onderzoeksagenda
steken samen de handen uit hun mouwen om onderzoek in het werkveld te
stimuleren. De recente onderzoeksagenda wordt geactualiseerd. Voor de
samenwerking van mensen uit de praktijk, onderzoekers, en studenten zullen
kortere lijntjes met onze leden, hogescholen en KenVak worden gelegd en
eveneens deskundigheid in het gebied van onderzoek en kennisinnovatie via de
NVDT worden bevorderd.
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Studentzaken

Verbinding
Binnen de portefeuille Studentzaken is gezocht naar de verbinding met de
student(leden). Zo is samen met de portefeuille Communicatie het Instagram
account van de vereniging in het leven geroepen. Ook is een start gemaakt met
het opzetten van sollicitatieworkshops, om de stap voor studenten richting het
werkveld kleiner te maken. De pilot hiervan vond plaats in februari 2021.

Instagram: @nvdt.dramatherapie
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