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Meerjarenbeleidsplan NVPMT 2021 -2024
Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is een beroepsvereniging voor Psychomotorisch Therapeuten (PMT’ers).
Het meerjarenbeleidsplan voor deze beroepsvereniging is het resultaat van informatie uit verschillende contexten waar het beroep van Psychomotorisch Therapeut door wordt
beïnvloed. Dit betreft input van de leden, de initiële PMT-opleidingen, onderzoekers, de samenwerking binnen de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en ontwikkelingen
in het zorglandschap en de werkgebieden waar PMT’ers actief zijn.
Kern van bestuurlijk handelen is een stabiele en financiële gezonde beroepsverening. Van hieruit worden primair de belangen van de leden en uiteindelijk ook de mensen die geholpen
worden door psychomotorisch therapeuten behartigd. In aanvulling daarop worden in dit meerjarenbeleidsplan ook op specifieke aspecten ambities geformuleerd om de
(ontwikkel)richting voor de komende jaren vorm te geven.
De NVPMT als beroepsvereniging heeft een lijn gekozen met verschillende ambities voor de komende jaren. Dit naast het gegeven dat de ontwikkelingen in de brede context van zorg,
onderwijs en welzijn zeer dynamisch zijn, waarop constant geacteerd moet worden.
Hieronder wordt de hernieuwde / geactualiseerde definitie van PMT gegeven en een ‘mission statement’ voor de NVPMT aangegeven waar we de komende jaren op verder kunnen
bouwen.
Dit in lijn met een geactualiseerd beroepscompetentieprofiel van de Psychomotorisch Therapeut (2021) en de bijbehorende (wetenschappelijke) onderbouwing van de waarde van de
aanpak en interventies.
Definitie Psychomotorische Therapie (PMT):
Psychomotorische therapie draagt bij aan de gezondheid en maatschappelijke participatie van mensen die vast (dreigen te) lopen of uit (dreigen te) vallen.
Binnen de psychomotorische therapie wordt een breed scala van interventies ingezet gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag, om mensen met een (hulp)vraag op
planmatige en methodische wijze te ondersteunen in het verwezenlijken van (gedrags-)verandering, ontwikkeling of stabilisatie. De behandeldoelen richten zich op het emotionele,
gedragsmatige, sociale, cognitieve, neurologische, fysiologische en/of motorische gebied.
Mission statement
Psychomotorische therapie behoort tot de reguliere zorg en is toegankelijk, bekend en erkend als waardevolle vorm van behandeling voor mensen die vast (dreigen te) lopen of uit
(dreigen te) vallen. Juist het ervaringsgericht werken met het bewegen en het lichaam als aangrijpingspunten is daarin van grote toegevoegde waarde in de context van zorg, onderwijs
en welzijn.
Als beroepsvereniging staan we voor het behartigen van de belangen van psychomotorisch therapeuten (PMT’ers), voor het stimuleren van kwaliteitsbevordering, het bewaken van
kwaliteit van professionals en faciliteren van doorlopende kennisinnovatie. Daarom is het van belang dat psychomotorisch therapeuten onderling samenwerken en kennis en expertise
uitwisselen. En ook dat er samen wordt gewerkt op genoemde punten met nationale en internationale partners.
In navolging van bovenstaande definitie en mission statement volgen 4 hoofdlijnen voor de ontwikkelingen en focus in de komende jaren.
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Doelstelling
“Contact/ verbinden”
Lidmaatschap NVPMT is
van belang en heeft nut en
waarde voor alle PMT-ers

Strategieën
- Nut en waarde van lidmaatschap van de
NVPMT duidelijk maken bij (aankomend)
PMT’ers.

Resultaten
- Leden worden met regelmaat geconsulteerd op hun wensen en
behoeften rondom hun lidmaatschap.

Betrokkenen/ wie
Bestuur NVPMT

- Inzetten op PR & Social media in verbinding
met (potentiële) leden.

- Relevante en interessante items rondom PMT en PMT’ers wordt
gedeeld via Social media.

- Voordeel lidmaatschap (positionering en
ook financieel) inzichtelijk maken.

- Benutten lidmaatschap Federatie Vaktherapeutische Beroepen
(FVB).

FVB (Dageliks Bestuur (DB),
Algemeen Bestuur (AB),
directeur en manager externe
betrekkingen)

- een toegankelijke, aansprekende en
informatieve website en nieuwsbrief

- Leden worden actief geïnformeerd en betrokken rondom
arbeidsrechtelijke voorwaarden, financiering et cetera.

- Leden actief aanspreken bij de (beleids-)
input waardoor de leden betrokken zijn bij
ontwikkelingen en beleid.

- Leden worden actief geïnformeerd over activiteiten van het
bestuur (NVPMT en FVB) en geconsulteerd bij (beleids)vragen.

- actieve commissies die zorgen voor PR,
studiedagen, et cetera.
- Actieve werkveldgroepen zichtbaar maken
voor (potentiële) leden en leden zich hierbij
aan laten sluiten.

- 10 actieve werkveldgroepen waar leden zich bij aan kunnen
sluiten.
- Groei leden van ruim 1000 naar 1500.
- Gezonde financiële vereniging die in staat is verder te
professionaliseren.

Werkgroep PR& Communicatie

PMT’ers uit de praktijk binnen
werkveldgroepen, die zorgen
voor verbinding met hun
achterban en voor afvaardiging
in werkgroepen
Alle leden van de vereniging die
actief bij willen dragen aan de
beroepsvereniging.
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Doelstelling
“Kennis delen en
vergroten”
Verenigen van mensen en
overdracht van kennis
staat centraal

Strategieën
- Actief aansporen en faciliteren van de
werkveldgroepen tot inhoudelijke uitwisseling
met hun achterban

Resultaten
- Regelmatig studiedagen van werkveldgroepen en
laagdrempelige uitwisseling van expertise.

- Symposia en inhoudelijke PMT-scholing
organiseren en faciliteren

- Masterclasses-structuur is (her)ontwikkeld en lopend om kennis
op Master-niveau van onderzoek en praktijk te delen met leden.
- Tweejaarlijkse studiedagen van de NVPMT.

- Zorgen voor meer verbinding van studenten
van de PMT-opleidingen aan de
beroepsvereniging en werkveldgroepen

- Toename aantal studentleden van 50 tot 200.

- Samenwerking opleidingen en NVPMT
versterken. Bijdragen aan aansluiting van
opleidingen op het werkveld.

- Heldere erkende opleidingsroutes die passen in wet- en
regelgeving.

- Activiteiten voor studenten en recent afgestudeerden vanuit de
NVPMT organiseren.

- Bijdragen in veldadvies-commissies en visitatie/ accreditatie van
opleidingen.

Betrokkenen/ wie
Bestuur NVPMT
PMT’ers uit de praktijk in
werkveldgroepen
Werkgroep studiedagen
Opleidingen PMT (incl.
studenten zelf)
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Doelstelling
“Onderbouwing en
onderzoek”
PMT-ers zijn op de
hoogte van onderzoek,
dragen bij aan
onderzoek en hun vak is
onderbouwd vanuit de
wetenschap

Strategieën
- Positionering PMT in de zorgstandaarden,
multidisciplinaire richtlijnen en generieke
modules
- Een lopende ‘netwerkgroep onderzoek’ met
dragers van PMT-onderzoek.

Resultaten
- PMT is betrokken bij en vertegenwoordigd in ontwikkeling en
updates van kwaliteitsrichtlijnen GGZ, revalidatie, forensische
zorg, zorg voor mensen met verstandelijke beperking, ouderen,
kinderen en jongeren.

- Samenwerking met onderzoekspartners.

Betrokkenen/ wie
Bestuur NVPMT
(met name kennisinnovator).
Onderzoekers/ lectoraat
Bewegen, Gezondheid en
Welzijn van Hogeschool
Windesheim, VU, HAN, Kenvak,
onderzoekers uit Vlaanderen en
internationale
onderzoekspartners.

- De NVPMT draagt actief bij aan verdere
wetenschappelijke onderbouwing van de PMT.

- Ondersteuning bijzonder hoogleraarschap in de PMT aan een
universiteit.

- Ondersteunen van de verdere ontwikkeling
van de Generieke Module Vaktherapie
(GMVT)

- De NVPMT is vertegenwoordigd in de verdere ontwikkeling van
de Generieke Module Vaktherapie (GMVT).

Vertegenwoordigers in
kwaliteitsstandaarden namens
de NVPMT.

- Onderzoek toegankelijk maken voor leden
wat betreft kennis en participatie

- Bijhouden op de website van de ‘stand van wetenschap en
praktijk’ om kennis laagdrempelig toegankelijk te maken

Vertegenwoordiger GMVT
namens de NVPMT.

- Leden worden (onder andere via de nieuwsbrief en de
werkveldgroepen) geïnformeerd over onderzoek en betrokken bij
het initiëren van onderzoek en bij de implementatie van
onderzoeksresultaten in de praktijk.

FVB (DB, AB, directeur en
manager externe betrekkingen).

- Werkveldgroepen zijn een plek voor initiatie
en uitvoering van (promotie)onderzoek.

- Binnen iedere werkveldgroep is minstens 1 lopend onderzoek
met verbinding met een (promoverend) onderzoeker.

- Shared Decision Making (SDM) en inzet
Patiënt Reported Outcome Measures
(PROMs) zijn toegankelijk en worden ingezet
binnen het werk van PMT’ers in de praktijk.

- Er is een (digitale) vorm die toegankelijk is voor de leden van de
NVPMT voor het gebruik van Patiënt Reported Outcome
Measures (PROMs).
- Shared Decision Making en participatie in onderzoek middels
PROMs is inzetbaar in de praktijk voor alle leden van de NVPMT.

Patiëntverenigingen, zoals
MIND.
Werkveldgroepen van de
NVPMT.
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Doelstelling
“Positionering en
belangenbehartiging
voor de PMT”
Strategische positionering
(NV)PMT organiseren en
uitbreiden van nationale
en internationale
samenwerking.

Strategieën
- Belangenbehartiging voor de NVPMT
richting zorgverzekeraars, Zorginstituut
Nederland, VWS, patiëntenverenigingen en
andere belangrijke stakeholders.
- Pro- actieve rol NVPMT binnen de Federatie
Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Resultaten
- Betere vergoedingspositie PMT (en vaktherapie) vanuit
zorgverzekeraar en gemeente.

Betrokkenen/ wie
Bestuur NVPMT
(met name voorzitter)

- Stakeholdermanagement is op duurzame wijze georganiseerd
binnen de NVPMT en FVB.

FVB (DB, AB, directeur en
manager externe betrekkingen)
commissie vrijgevestigde
vaktherapeuten (VVT) FVB

- Samenwerking met beroepsgroepen en
beroepsverenigingen, zowel binnen de FVB
als daarbuiten rondom

- Samenwerking met beroepsverenigingen rondom bewegen en
lichamelijkheid (zoals bijv. VvOCM, LWP-NIP, NFP, VVH, KVLO
etc.).

- Positionering en bekendheid van de PMT
vergroten

- PMT’ers dragen pro-actief de waarde van hun werk uit naar
externe partijen

European Forum of
Psychomotricity (EFP)

- Positionering van PMT in preventieve zorg
en eerstelijnszorg

- meer directe samenwerking met de commissie vrijgevestigde
vaktherapeuten (VVT) van de FVB en met vrijgevestigde PMT’ers

Beroepsverenigingen rondom
bewegen en lichamelijkheid

Patiëntvereniging(en), zoals
MIND

- Ondersteunen en faciliteren van
ondernemersvragen van PMT’ers
- Europese en internationale samenwerking
zoeken en stimuleren

- Deelname EFP waarbij het belang van Nederland
vertegenwoordigd is in; samenwerking bij onderzoek,
internationaal congres en erkenningsroutes voor buitenlandse
opleidingen.

Dit meerjarenbeleidsplan is vastgesteld in de ALV van 25 maart 2021 en geeft daarmee richting aan de ambities en ontwikkelrichting van de Nederlandse Vereniging voor
Psychomotorische Therapie.
Neem voor meer informatie en achtergrond contact op met het bestuur van de NVPMT via https://www.nvpmt.nl/contact

