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Jaarverslag 2020 

 Wat waren de doelen voor 2020? 

Bevorderen van inhoudelijke afstemming en verbinding tussen de werkgroepen op gebied van kwaliteit onderling 
onder andere door het zichtbaar maken van de verschillende taken en actiepunten in een jaarverslag en jaarplan dat 
voor alle leden en werkgroepen toegankelijk is op de website. De commissie Kwaliteit biedt zich daarnaast aan 
als sparringpartner voor de werkgroepen.  In het beleidsplan vallen de volgende werkgroepen onder de 
Kwaliteitscommissie: Intensieve Groepstherapie (IZS), extensieve groepstherapie; Nazorg; Herziening Richtlijn en de 
nieuwe werkgroep Professionele Innovatie/Technologie is tot stand gekomen naar aanleiding van vragen vanuit het 
werkveld.  
 

Aanspreken van de werkgroepen op eerder gemaakte  afspraken ten behoeve het optimaliseren van de 

samenwerking en daadwerkelijk bereiken van gestelde doelstellingen, dan wel meedenken in mogelijke oplossingen 

voor (onverwachte) problemen om een bepaalde doelstelling te behalen. 

 

Lange termijn doel: Inzichtelijk krijgen waar behoefte aan is onder de leden en werkgroepen op gebied van 

inhoudelijke kwaliteitsverbetering met betrekking tot het vergemakkelijken en optimaliseren van de diagnostiek, 

behandeling en evaluatie van de stotterende cliënt. Hierbij denken we aan praktisch inzetbare producten die 

bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Vanuit een gemeenschappelijke behoefte kan er onderzocht worden of er 

behoefte is aan een nieuwe werkgroep die de praktische uitvoering voor haar rekening gaat nemen onder de 

paraplu van de kwaliteitscommissie. 

 

Overleg met het bestuur over de taken van de kwaliteitscommissie en ondersteunen van het bestuur daar waar 
mogelijk. 

Verbinding en transparantie tussen de leden en werkgroepen was steeds het uitgangspunt bij het formuleren van de 
bovenstaande doelen. 

 



 

 

Wat is daarvan bereikt? 

Een jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 van de werkgroepen en kwaliteitscommissie op de website van de NVST. 

Voor iedere ALV is er via de mail contact gelegd met de verschillende werkgroepen om te informeren of er nieuwe 
ontwikkelingen waren en er behoefte was aan spreektijd op de ALV.  

Er is via de mail en telefonisch overleg en afstemming geweest met het bestuur (en dan met name de 
penningmeester). 

Alle 5 de werkgroepen die onder de Kwaliteitscommissie vallen functioneren zelfstandig en hebben in 2020 geen 
beroep op de kwaliteitscommissie gedaan voor overleg of samenwerking. De werkgroep Nazorg heeft kenbaar 
gemaakt dat de werkgroep gaat stoppen (Zie jaarverslag Nazorg). De werkgroep Herziening Richtlijn heeft kenbaar 
gemaakt dat hun taak er inmiddels op zit, waarbij de implementatie van de Richtlijn door de NVLF wordt uitgevoerd. 
En de werkgroep Professionele Innovatie/Technologie heeft een langzame start gehad maar is nu wel in proces (zie 
jaarplan Professionele Innovatie/Technologie).  

Doordat ik halverwege het jaar de taak van de Kwaliteitscommissie heb neergelegd, omdat ik sinds de zomer mede 
het secretariaat van de NVST vorm, heeft d ekwaliteitscommissie geen echte nieuwe initiatieven opgestart dit jaar.  
Er is begin dit jaar veel tijd gaan zitten in het rondbellen en mailen naar leden die nog niet in een werkgroep zaten 
om de nieuwe werkgroep Professionele Innovatie/Technologie te kunnen vormen. Dit is succesvol gelukt. Daarnaast 
is het bestaande overzicht aangescherpt van welke leden in welke werkgroep of commissie van de NVST zitten.  

 Wat is er (nog) niet bereikt en waarom?  

Zoals al eerder aangegeven vindt de kwaliteitscommissie het lastig om inhoudelijke kwaliteitsverbetering te initiëren 
mbv de leden. Het is mijn inziens noodzakelijk om daar in een breder perspectief naar te kunnen kijken en 
brainstormen. Aansluiting bij andere groepen en/of uitbreiding van de commissie is in dat licht wenselijk dan wel 
noodzakelijk. Daarnaast is het mi fijn als de Kwaliteitscommissie uit meer dan 1 persoon bestaat, zodat er ook 
onderling gebrainstormd kan worden. Er zijn dus 2 vacatures binnen de Kwaliteitscommissie als we dit als NVST 
belangrijk vinden! Ik denk wel dat het belangrijk is om, als dit volgend jaar wordt opgepakt, eerst breed binnen de 
NVST te kijken of dit dan ook prioriteit heeft zowel qua taken en behoefte van de leden! Is dit niet het geval, volstaat 
1 persoon die de Kwaliteitscommissie vorm geeft. 

Ik heb de indruk dat er vanuit de werkgroepen geen behoefte is aan een sparringspartner of andere vorm van 
samenwerking met de Kwaliteitscommissie of onderling. De werkgroepen weten de weg te vinden naar andere 
werkgroepen of commissies binnen de NVST, maar de taken/doelstellingen liggen op verschillende gebieden 
waardoor onderling er geen echte kruisbestuiving mogelijk en wenselijk is.  

Het blijft wenselijk om de werkgroepen rondom een ALV even te benaderen of er nog ontwikkelingen zijn die 
genoemd kunnen worden op de ALV of die meegenomen kunnen worden in de Nieuwsbrief. Ook de reminder voor 
het jaarverslag is een aspect wat anders makkelijk tussen wal en schip kan belanden, omdat alle werkgroepen en 
leden druk zijn.  

 

 

 



 

 

Jaarplan 2021 
 Wat zijn de doelen voor 2021? 

De inhoudelijke afstemming en verbinding blijven ook in 2021 belangrijk ten behoeve van verbinding en 
transparantie. Korte lijnen ten behoeve van samenwerking en een win/win situatie om gezamenlijk iets neer te 
zetten zijn noodzakelijk om tot een NVST-breed product te komen met voldoende draagvlak. Aan enthousiasme en 
kennis ontbreekt het niet! Ik ben hierin echter zoekend wat daarin de rol en acties van de Kwaliteitscommissie 
kunnen zijn. Mogelijk dat een nieuwe blik hierin weer een frisse wind kan geven, nu ik uit deze commissie ben 
gestapt.  

 Welke (meetbare of zichtbare) resultaten willen behaald worden? 

De jaarverslagen en plannen op de website en meer uniformiteit, saamhorigheid en een breed draagvlak mbt 
activiteiten en producten.  

Verder is het goed dat de nieuwe leden van de Kwaliteitscommissie in samenspraak met het Bestuur onderzoeken 
waar behoefte aan is en welke taken zij kunnen oppakken.  

 Welke acties worden hiervoor uitgezet? 

Er is een oproep gedaan voor de vacature die beschikbaar is. En middels dit verslag hoop ik dat leden enthousiast worden, 

omdat er dus ook veel open ligt en er daarmee kansen liggen om in samenspraak met het Bestuur de taken van commissie 

verder vorm te geven. 

 Zijn er nieuwe leden nodig?  

Ja! Graag! Momenteel is de Kwaliteitscommissie niet langer bemand en zijn er twee vacatures beschikbaar. 

 

 Is er een financieel budget nodig? 

Nee. 

 


