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SAMENVATTING NVST JAARPLANNEN 2020 
  

Opleidingscommissie 
Doelen: 

• Het aansturen van werkgroep Nascholing. Daaruit voortvloeiend: het beoordelen van de 

studiemiddagen op basis van hiervoor ontwikkelde formats. 

• De NVST-leden en Nederlandse collega’s (CIOOS-geschoold) faciliteren bij de (her)registratie 

van het EFS middels de bijbehorende formats. Het verzamelen, oplossen en/of doorsturen van 

knelpunten en vragen rondom de (her)registratie bij het EFS. 

• Contacten onderhouden met EFS rondom (her)registratie & randzaken. 

 

Geen versterking en budget nodig. 

 

 

Werkgroep Nascholing 
Doelen: 

• Organiseren van twee studiemiddagen na de algemene ledenvergaderingen. Met studiepunten 

voor aanwezigheid en studiepunten voor optionele aanvullende opdracht. Inhoud en punten 2 

maanden voor studiemiddag bekend. 

• Ondersteunende literatuur zoeken voor de studiemiddagen. 

• Aanbieden van een studiemiddag Journalclub.  

• Delen van bevindingen over actuele literatuur rondom vloeiendheidsstoornissen 

(internationaal). Minimaal drie interessante artikelen in 2020. 

• Voor kwaliteitskringen op verzoek relevante artikelen aandragen over een bepaald onderwerp.  

• Eén themapakket per jaar aan kwaliteitskringen aanbieden voor small discussion groups tbv 

EFS-registratie. We denken aan het themapakket ‘ACT bij ouderbegeleiding’ voor 2020 en 

‘Motiverende Gespreksmethodiek’ voor 2021, we zullen deze onderwerpen voorleggen aan de 

leden op de ALV van november 2019.  

 

Geen versterking en aanvullend budget nodig. 

 

 

PR commissie en werkgroep website 

Doelen: 

• Zorgen dat de NVST zichtbaar blijft; zowel intern – voor de leden zelf- als extern  

• Het ondersteunen van de Damstégroep, zodat deze steeds meer bekendheid krijgt  

• Het up-to-date houden van de website van de NVST, in 2020  

• Het mede organiseren van de stand op het NVLF congres 

• Initiëren en stimuleren van initiatieven rond pers en media  

• Verzorgen van maandelijkse NVST nieuwsbriefberichten  

 

Geen versterking en budget nodig. Wel graag input van leden voor nieuwe PR activiteiten. 

 



[Geef tekst op] 

 

  

SEB commissie 

Doelen: 

• Bekendheid logopedie-stottertherapie vergroten bij NVLF, verzekeraars en andere 

stakeholders. Door een opgesteld inhoudelijk document duidelijkheid bieden wat NVST-leden 

in huis hebben, in terminologie die aansluit bij de terminologie die de zorgverzekeraar gebruikt: 

Juiste zorg op de juiste plek 

• Streven naar een redelijke beloning voor de therapeut, met als aandachtspunt voor 2020: 

behouden van het NVLF Register Stotteren 

 

Graag versterking nodig. Momenteel wordt de SEB commissie ondersteund door een 

tijdelijke projectgroep. 

Mogelijk budget nodig voor het professioneel schrijven en/of opmaken en/of drukken van het 

inhoudelijke document. 

 

 

Kwaliteitscommissie 

Doelen: 

• Inhoudelijke afstemming en verbinding met korte lijnen tussen werkgroepen om gezamenlijk 

NVST-brede producten (zoals Damstegroepen) neer te zetten met voldoende draagvlak.  

• Uitzoeken met bestuur wat in bovenstaande de rol van de Kwaliteitscommissie kan zijn en over 

taken en doelen commissie.  

 

Geen budget nodig. Wel graag nieuwe leden voor meer brainstorm en kansen inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering over logopedie-stottertherapie.  

 

 

Werkgroep nazorg 

Doelen: 

• Stotters.nl (gefinancierd door Stotterfonds) goed inzetbaar maken voor de stotterende mens. 

Hier zijn financien vanuit Stotterfonds voor nodig, een marktonderzoek en enthousiasme bij de 

mens met stotteren en bovenal ook bij stottertherapeuten.  

 

Geen versterking en NVST budget nodig. 

 

 

Werkgroep extensieve groepstherapie 

Doelen: 

• Een overzicht maken voor leden om financieel in kaart te brengen met hoeveel cliënten, aantal 

therapeuten en tijdsbestek, het gunstig is om groepsbehandeling te geven t.o.v. individuele 

therapie om therapeuten over de streep te krijgen. 

• Stimuleren dat meer leden de protocollen gebruiken in eigen praktijk. Het is van groot belang 

dat verzekeraars kunnen merken dat er door stottertherapeuten die aangesloten zijn bij de 

NVST groepstherapie geboden wordt. 
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• Middels een enquête op de NVST website feedback ontvangen op de protocollen en het gebruik 

van het overzicht van de verzekeraarsvoorwaarden 

• Overleggen met het NVST bestuur en mede aan de hand van feedback vanuit de leden over 

invulling en grootte van de werkgroep.  

 

Geen versterking en NVST budget nodig. 

 

 

Werkgroep Damsté-groep 

Doelen: 

 Minimaal 2 RAP en 1 VIP plannen, naast starten van intensieve JES trainingen landelijk (2x per 

jaar op min. 6 plaatsen) 

 Eerste Ouder Kind Training (OK groep) naast de RAP en VIP en JES 

 Intake terugkomdag worden gekoppeld aan bestaande trainingen; oud deelnemers informeren 

tijdens hun eigen training de potentiele nieuwe geïnteresseerden  

 Evaluatie door deelnemers en verwijzers op vindbaarheid en aanbod van aanbod 

 Nieuwsbrief via mailchimp met nieuws en info over de groepen en podcasts. Adressenbestand 

voor nieuwsbrief 

 PR groep NVST gaat meehelpen in de folders maken en verspreiden en het opbouwen van 

databestand voor nieuwbrief 

 PR Damste als de intensieve groepstherapie voor stotterende mensen. Mag actiever op internet, 

blogger of iets dergelijks en nieuwsfeeds, artikel. Taakverdeling wat betreft organisatie en om 

vindbaarheid en activiteiten op social media te activeren 

 Website en trainingsaanbod up te date houden; nieuwe website onderhouder vinden (Bliss is te 

duur). Website bovenaan in google zoekmachines en minimaal 1000x bezocht. PREM monitor 

zichtbaar 

 Opvoeren van het aantal declaraties 4021 IZS tarief zodat we meer zichtbaar zijn voor ZN en 

belangrijker worden 

 Zorgverzekeraars overtuigen om de nieuwe organisatie van de producten beter financieel te 

waarderen en te ondersteunen. 

 Subsidie van Stotterfonds aanvragen voor administratieve ondersteuning. Aansturen van deze 

administratieve kracht 

 In december 2020 de Damstegroep evalueren: is er behoefte aan deze vorm van intensieve 

groepstherapie en is er verbetering te zien in aantal aanmeldingen? 

 

Versterking nodig, bij voorkeur met ambitie geregistreerd Damstégroep therapeut worden. 

Nieuwe voorzitter werkgroep nodig. 

Groepsdeelnemers gemotiveerd door NVST-leden nodig. 

Budget nodig vanuit NVST en Stotterfonds voor administratieve kracht vanuit FBPN, 

ontwikkelen folders en website in de lucht houden. 

 

 

 

 


