NVvMT Beleidsplan 2019-2021
Inleiding
Het beleidsplan 2015-2018 is afgerond. We werkten aan globaal vijf doelen:
a.
b.
c.
d.
e.

dat muziektherapie als discipline wordt erkend door de overheid;
dat onderzoek naar en innovatie van muziektherapie gestimuleerd wordt;
dat bekendheid van muziektherapie gestimuleerd wordt;
dat muziektherapie op meer plekken en bij meer doelgroepen wordt toegepast;
dat de vereniging intern versterkt wordt

Deze algemene doelen blijven staan, alleen de balans zal de komende jaren anders komen te liggen.
a. In kader van de erkenning hebben we ons ‘huiswerk’ (een nieuw BCP) gemaakt. We zitten nu midden in
een proces dat kan leiden naar een aanvraag tot bescherming van onze titel.
b. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet qua onderzoek en niveau daarvan binnen de
muziektherapie in Nederland. We noemen de komst van twee masteropleidingen en het lectoraat Musicbased interventions, en de verschillende onderzoeken op PHD-niveau. We werken nu aan een
Onderzoeksagenda (binnen de FVB) en zelf gaan we door met het ontwikkelen van micro-interventies, in
samenwerking met de werkveldgroepen.
c. We hebben flink geïnvesteerd in de bekendheid van muziektherapie. Daarin zullen we onze inspanningen
voortzetten, maar we kunnen tegelijk bouwen op onze ervaringen, ontwerpen en brochures die er zijn.
d. We zien nu al dat muziektherapie weer op meer plekken wordt toegepast en dat er voorzichtig aan
nieuwe doelgroepen in beeld komen, bijv. de IC en NICU. We gaan deze ‘pioniers’ van harte ondersteunen,
ook in samenwerking met het lectoraat.
e. Onze vereniging is in de afgelopen jaren, ondanks de crisis die we in de begintijd flink voelden, gegroeid
naar meer dan 500 leden. Dat betekent dat we ook potentieel meer leden hebben die actief zouden willen
en kunnen worden. Daarvoor moeten we werken aan activiteiten die verbindend en inspirerend zijn. We
willen een moderne beroepsvereniging zijn en blijven. We communiceren intensief met onze leden
(nieuwsbrief als belangrijke schakel). Het is fijn om te merken dat een nieuwe generatie studenten en pas
afgestudeerden dit ook zo ziet en zich actief inzet.
We willen ons beleidsplan dit keer anders vormgeven. We merken dat het goed werkt om alles
overzichtelijk op één A4 te hebben, zoals we de afgelopen jaren ons activiteitenplan hebben
gepresenteerd. In een oogopslag wordt dan helder waar we mee bezig zijn (en wat we laten liggen).
Daarom hebben we ervoor gekozen om dit door te trekken naar het beleidsplan. Het is natuurlijk aan de
leden om te bepalen of zij het helder en inspirerend vinden.

Het NVvMT bestuur
17-2-2019

1

NVvMT Beleidsplan 2019-2021
Missie: muziektherapie als erkende, bewezen, innovatieve therapievorm heeft een
structurele plek in alle zorgsectoren en is goed toegankelijk voor individuele
cliënten. De NVvMT heeft – als partner of initiator -een centrale rol in alle
activiteiten die bewustzijn van de kracht van muziek en muziektherapie stimuleren.
doelen

kennisinnovatie

wie

Meerwaarde
muziektherapie
duidelijk maken
Innovatie
stimuleren /
Kennisdeling /
Opleidingen

Prioriteit geven aan onderzoek in het kader van eisen van Zorginstituut
Nederland.
Bijdrage aan zorgstandaards, generieke module vaktherapie en
richtlijnontwikkeling
Verzamelen van (micro)interventiebeschrijvingen
Bijdrage aan product- en moduleontwikkeling
Geaccrediteerde bij- en nascholing aanbieden en faciliteren
Beroepscompetentieprofiel van de muziektherapeut (BCP) voorleggen
aan beroepenveld / updaten 2021
Contact met alle bachelor en master opleidingen muziektherapie
onderhouden
Onderlinge samenwerking en afstemming tussen de opleidingen
stimuleren
Groot internationaal MT congres in Nederland voorbereiden (20252026)

KI / lectoraat
Vertegenw.
KI/werkveldgroepen
KI
KI
KI
DB
DB
Organizing Committee

Belangenbehartiging
NVvMT als
netwerk
organiseren /
Versterken
positie en
kwaliteit /
Externe
partners aan
ons binden

NVvMT werkveldgroepen ondersteunen en helpen bij het opzetten van
nieuwe werkveldgroepen
Ondersteunen van vrijgevestigde muziektherapeuten en individuele
leden richting werkgever
BIG wet art. 34 aanvraag om de titel muziektherapeut beschermd te
krijgen
Bijdragen aan het Register Vaktherapie en zorgen voor accreditatie van
MT nascholing
Partnerschap met Happy Motion onderhouden in kader van Miracles of
Music
Samenwerking met partners ouderenzorg/jeugdzorg bestendigen,
nieuwe partners in andere werkvelden

DB/BB
BB
DB/BB
BB
BB/PR
BB

PR
Actieve
communicatie
met cliënten en
verwijzers

Actieve werving
en binding van
leden

Promoten van muziektherapie via Miracles of Music: theatershow,
meetings, documentaire en congres
Maken en verspreiden van infobrochures voor alle werkvelden
Ontwikkelen van promotiemateriaal voor de NVvMT en de campagne
Meer muziek in de zorg
Uitbouwen van muziektherapie.nl in tekst, beeld en interactiviteit
Sociale media LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram actief inzetten
Dag van de muziektherapie als centraal event. Stimuleren de verdere
opbouw van EMTDay in Europa.
Presenteren van NVvMT op studiedagen en congressen van
cliëntenorganisaties en verwijzers
MT: maandelijks Nieuwsbrief toesturen, nieuwsflitsen (m.n. vacatures)
zo vaak als nodig
MT: Jaarlijks ALV met studiedag organiseren, andere verbindende
activiteiten door het jaar heen
MT: Doorgaan met ledenwerving. De voordelen van het lidmaatschap
duidelijk maken.
MT: Studentencommissie: studentendag organiseren, social media
inzetten, magazine en netwerken

PR
PR/ wvg
PR
PR
PR
PR
PR
DB
DB
PR/STz
STz
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