Algemene Ledenvergadering van de NVvMT op zaterdag 9 maart 2019 op het Codarts Conservatorium,
Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam. Aanvang is 13:30 uur tot (geschat) 15:30 uur.

Jaarverslag 2018

Algemeen jaarverslag NVvMT 2018
Het jaar 2018 was er één met diverse
hoogtepunten voor ons vak, de
muziektherapie. Het begon al in januari
met de speciale bijlage van de
Psychologie over muziektherapie, en
gedurende het jaar waren er diverse
grote artikelen en dossiers waarin
muziektherapie voor een breed publiek
werd gepresenteerd. Onze ALV en
studiedag in april was erg goed bezocht.
We waren zichtbaar bij de theatertour
van Miracles of Music, in het
Concertgebouw
in
Amsterdam,
Stadsschouwburg Leiden en de Doelen in
Rotterdam. Absoluut hoogtepunt was
het Congres de Dag van de
muziektherapie, op 15 november bij de
VU. Met bijna 900 deelnemers een nooit eerder vertoond publieksevenement. Daar werd de documentaire
Miracles of Music vertoond, een unieke productie van Pim Giel, waar veel muziektherapeuten aan
meewerkten. Ook is muziektherapie verschillende malen in radio en tv-programma’s aan bod geweest,
van Jinek tot 1 Vandaag en het NOS-journaal (NICU).
NVvMT Bestuur
Vergaderingen
Op 17 april maart hielden we onze ALV bij ArtEZ in Enschede, voorafgegaan door een interactieve
lezing/workshop door Corene Thaut, die met 100 bezoekers zeer goed bezocht was. Cun van Heerden werd
herbenoemd als penningmeester, Yanou Cantineau en Loulou Baudoin op de portefeuille PR, en Rieco Assink
voor de portefeuille studentzaken. Albert Berman, werd herkozen als voorzitter. De vacature voor
Belangenbehartiging werd niet opgevuld. In de zomer besloot onze secretaris Tijs de Boer, te stoppen
vanwege te grote drukte. Op 6 oktober organiseerden we een extra ALV, om met name in te gaan op de
bestuursvacatures en aan te kondigen dat de voorzitter en penningmeester vanaf 2020 ook hun positie zullen
verlaten. Hierop heeft Lizzy Dinghs zich gemeld als nieuwe secretaris, en ze is meteen enthousiast aan de
slag gegaan. Yanou Cantineau bood aan om Belangenbehartiging op zich te nemen, en hiermee waren de
vacatures van dit moment vervuld. Het bestuur vergaderde 10 keer, elke eerste woensdag van de maand in
Utrecht, waarbij sommige bestuursleden via skype aansluiten.
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BIG wet
Belangrijk item van discussie in het bestuur en ook tijdens de ALV’s was de aanvraag voor bescherming van
de titel vaktherapeut voor de BIG wet artikel 34. Een ingewikkeld thema, dat de gemoederen doet oplopen.
Als NVvMT hebben we ervoor gekozen om alleen akkoord te gaan met een aanvraag waarin de titel
muziektherapeut zeker beschermd gaat worden. Daarnaast zijn meerdere voorwaarden geformuleerd, waar
de aanvraag aan zal moeten voldoen, zoals de ontwikkeling van een overkoepelend BCP voor de
vaktherapeut (dit is er wel, maar alleen voor de GZ-vaktherapeut), disciplineprofielen voor alle
vaktherapeutische beroepen. Ook moeten alle opleidingen zich kunnen vinden in de gevolgen van de
aanvraag. De volgende stappen op dit vlak moeten in 2019 gezet worden.
Ledenstand
Aan het begin van 2018 had de NVvMT 454 leden, aan het eind waren het er 498. Ons doel, 500 leden, werd
gehaald in het derde kwartaal, maar door opzeggingen aan het eind van het jaar kwamen we er (weer) net
onder. Inmiddels (februari 2019) hebben we 511 leden, de stijgende lijn zet zich voort! Leden die opzeggen
hebben veelal hun werkzaamheden als muziektherapeut beëindigd: een andere werkkring gevonden of zijn
gepensioneerd.
Commissie van Toelating
De Commissie van Toelating functioneert onafhankelijk van het bestuur en bestaat uit Kirsten van Os, Almut
Pioch en Elsbeth Siebbeles, allen ex-bestuursleden. De commissie beoordeelt aanvragen voor het
lidmaatschap van mensen die niet de reguliere opleidingen hebben gevolgd, maar bijv. in het buitenland
hebben gestudeerd of via ‘sprokkeling’ en veel werkervaring op het gewenste niveau (denken te) zijn
gekomen. De commissie heeft dit jaar 2 aanvragers een positief advies gegeven. Het bestuur heeft deze
adviezen overgenomen. Er is tevens een formulier gemaakt voor aanvragers die de opleiding KT Leiden
hebben gevolgd voor 2017. Zij worden namelijk niet automatisch toegelaten, maar moeten via hun cv
aangeven wat ze aan extra reguliere scholing hebben gevolgd.
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
FVB Algemeen bestuur
De voorzitter is vier keer aanwezig geweest bij het Algemeen Bestuur van de FVB. Daarnaast was er nog een
‘Heidag’ van de FVB en waren er twee Algemene Ledenvergaderingen (die door het hele NVvMT bestuur
bijgewoond mogen worden). Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen waren de aanvraag voor de BIG
wet, de evaluatie van het Register Vaktherapie, de Generieke Module Vaktherapie, de opzet van het
jeugdhulp Expertise Team en de samenwerking met de NVKT. Naast de bestuursvergaderingen waren er
binnen de FVB per portefeuille bijeenkomsten op gebied van kennisinnovatie, belangenbehartiging en PR,
waar verschillende bestuursleden van ons bij aanschoven.
FVB Commissie Financiële zaken
Vier keer per jaar komt de Commissie Financiën van de FVB bijeen en de penningmeester houdt wat de
financiële zaken betreft de vinger aan de pols. De hoogte van de afdracht aan de FVB is in 2018 licht gestegen.
In 2018 werd er per lid € 144 afgedragen aan de FVB tegen €137 in 2017. Voor komende jaren zal de afdracht
verder stijgen, aangezien er meer professionele ondersteuning nodig is, met name voor kennisinnovatie. Dit
zal ook gevolgen hebben voor de contributie. Zie voor verdere uitleg de financiële jaarstukken.
Externe contacten van het bestuur
Samenwerking met de Eleven Floawers Foundation
De NVvMT is vanaf 2014 een langdurige samenwerking aangegaan met de Ambitus Foundation met het
project Muziek & Gezondheid. In 2017 werd de Ambitus foundation opgeheven, maar de samenwerking is
overgenomen door de Eleven Floawers foundation, die opereert onder dezelfde paraplu organisatie (van de
Noaber Foundation). De samenwerking is in december 2018 officieel afgesloten, maar we hebben nog
financiering tot eind 2019. De Eleven Floawers foundation is bijzonder tevreden met de resultaten die zijn
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behaald met het project, zo bleek uit de gesprekken die we met bestuur en programmamanager hebben
gevoerd. De foundation gaat zich de komende tijd richten op andere aandachtsgebieden.
Opheffing Stichting Muziektherapie
In oktober 2018 is de Stichting Muziektherapie opgeheven. De stichting is in 1986 opgericht, en heeft diverse
congressen georganiseerd, waaronder ‘Music Therapy in Health and Education in the European Community’
op 15-17 november 1991, wat inmiddels beschouwd wordt als het eerste EMTC congres. Vandaar dat we nu
EMTDay vieren op 15 november. Mede dankzij de ontwikkeling die de NVvMT heeft doorgemaakt is het
bestuur van de stichting tot de conclusie gekomen dat ze zichzelf kon opheffen. Het bestuur van de NVvMT
heeft een ontmoeting gehad in het voorjaar van 2018. We nemen een aantal activiteiten op het gebied van
Kennisinnovatie over. Ook komen de banktegoeden van de stichting ten goede aan de NVvMT. Wij zijn de
Stichting erg dankbaar voor het vele werk, dat ze in de pioniersjaren, maar ook later (bijv. met de organisatie
van het EMTC congres in 2007) hebben verricht. We noemen een aantal (oud) bestuursleden: Annemiek Vink,
Kathinka Poismans, Loek Stijlen, Madeleen de Bruijn, Anneke Baerends, Pieter van den Berk, Monique Engels,
Frans Schalkwijk, Sylka Uhlig, Ben Gerits, Henk Smeijsters, Ad Haans, Henny Croymans en Carola Werger.
Allen heel erg bedankt!

Kennisinnovatie
Kennisinnovatie
gaat
om
de
(wetenschappelijke en maatschappelijke)
onderbouwing
van
het
beroep
muziektherapie. Afgelopen jaar is het
zwaartepunt van Kennisinnovatie komen te
liggen op het opstarten en ondersteunen van
schrijfgroepen rond ‘muziektherapeutische
micro-interventies’. Er zijn al meerdere van
deze bijeenkomsten geweest. Daarop wordt
enthousiast gereageerd (al is de opkomst
afgelopen jaar wisselend geweest). Hierin
schrijven meerdere muziektherapeuten
samen een veel gebruikte interventie zo
exact mogelijk op en werken de
onderbouwing voor de inzet van muziektherapie daarbij zo gedetailleerd mogelijk uit. We hopen in 2019
minimaal 5 vastgestelde micro-interventies te hebben vanuit verschillende werkveldverbanden, zodat die
ook gericht onderzocht kunnen gaan worden. Komend jaar starten ook de andere beroepsverenigingen
binnen de FVB met het formuleren van micro-interventies binnen hun werkveldverbanden.
Zorgstandaarden en richtlijnen
Vanuit de NVvMT Kennisinnovatie (KI) zijn muziektherapeuten bij de ontwikkeling van diverse
Zorgstandaarden en Multidisciplinaire richtlijnen betrokken 1 . Daarbij is aan het eind van 2018 besloten
minder sterk in te zetten op het blijven vormen van een bestaande groep, maar wordt aan de KI van iedere
beroepsvereniging gevraagd om mensen gericht te benaderen voor deze taak. Dit heeft tot op heden voor
muziektherapie een positief effect. Daarnaast is KI via Gerben Roefs en de in 2019 nieuw op te zetten
werkveldverband GGZ betrokken bij de doorontwikkeling van de Generieke Module Vaktherapeutische
Beroepen/vaktherapie.
Beroepscompetentieprofiel
Nadat in 2017 de leden van de NVvMT met grote meerderheid het Beroepscompetentieprofiel voor de
Muziektherapeut had aangenomen is er afgelopen jaar onderzocht in hoeverre het competentieprofiel kan
bijdragen aan erkenning voor BIG-wet artikel 3 of 34. Na contact met de Vereniging voor Orthopedagogen is
1

2018 waren dat de Zorgstandaard Dementie, en Zorgstandaard ADHD
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besloten niet voor een artikel 3 te gaan. Vanuit de FVB is nu eerst alle andere beroepsverenigingen verzocht
een BCP te ontwikkelen, zodat deze als basis voor alle vaktherapeutische beroepen beschikbaar is. Vanuit
Kennisinnovatie hebben we andere verenigingen ondersteund met hun ontwikkeling. Komend jaar willen we
het BCP erkend krijgen door werkgeversorganisaties en de opleidingen.
Onderzoeksagenda
Na de afronding van de Onderzoeksagenda door de lectoraten van de vaktherapeutische beroepen is er een
nieuw onderzoeksvisie voor de jaren 2020-2025 geformuleerd. Vanuit Kennisinnovatie zijn we hier bij
betrokken geweest om muziektherapie daar een duidelijke positie in te geven. De bestuursleden
Kennisinnovatie van de 6 beroepsverenigingen treffen elkaar voor uitwisseling over kennisontwikkeling
binnen de verschillend beroepsgroepen.
Lectoraat Music-based therapies and interventions
Daarnaast houdt de NVvMT vanuit Kennisinnovatie directe contacten met de verschillende erkende en
geaccrediteerde opleidingen. 2 Sinds september 2018 is het Lectoraat Music-based therapies and
interventions gestart aan het ArtEZ conservatorium te Enschede. Hier vanuit wordt uitdrukkelijk de
verbinding gezocht met alle in Nederland werkzame muziektherapeuten en is een directe lijn met
Kennisinnovatie van de NVvMT gelegd. Artur Jaschke is benoemd als lector, we houden nauw contact met
hem.

Belangenbehartiging
In 2018 was de portefeuille belangenbehartiging in
het bestuur niet bemand, tot eind van het jaar
Yanou Cantineau zich aanbood om te switchen van
(de dubbel bezette) portefeuille PR naar BB. Haar
eerste acties zijn richting register (aanvragen
accreditaties) en de VVT commissie van de FVB
geweest. Ook zijn we als bestuur bezig geweest het
contact met de werkveldgroepen te verstevigen.

Werkveldgroepen
Een aantal werkveldgroepen (of verbanden) is meer of minder actief geweest in 2018. Er is in verschillende
werkveldgroepen een begin gemaakt met het maken van interventiebeschrijvingen. De bedoeling is, dat elke
werkveldgroep hiermee aan de slag gaat. Het is duidelijk geworden, dat de werkveldgroepen wat meer
ondersteuning kunnen gebruiken, om ook op langere termijn actief te blijven. Het bestuur gaat hier in 2019
flink op inzetten. Hieronder zijn de verslagen van de werkveldgroepen te lezen.
Werkveldgroep Muziektherapeuten in Verpleeg- en Verzorgingshuizen
In maart 2018 werd de eerste studiedag van dit jaar gehouden. Annemieke Raven-de Vries verzorgde als
gastvrouw de inhoud en gaf een leerzame workshop over het proces van productontwikkeling. Tijdens deze
studiedag namen we tevens afscheid van het oude bestuur van de werkveldgroep en is het nieuwe bestuur
officieel benoemd. Het nieuwe bestuur van de werkveldgroep bestaat uit: Marlies Brandt (voorzitter), Emma
Jung (vicevoorzitter), Hanna Rietman (secretaris) en Amanda Dobbenberg (contactpersoon via mail en
algemeen bestuurslid).
Projecten
2

5 bacheloropleidingen vaktherapie muziek (Amersfoort, Heerlen, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen; 1
opleiding bachelor muziektherapie (Enschede), 1 master opleiding vaktherapeutische beroepen en 2 master
opleidingen muziektherapie (Enschede, Rotterdam).
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Er zijn dit jaar diverse projecten over muziek en muziektherapie in de verpleeghuiszorg gestart en/ of al
gaande. Als nieuw bestuur hebben we het afgelopen jaar kritisch naar onze betrokkenheid bij lopende
projecten gekeken en hierin keuzes gemaakt. Als bestuur blijven we betrokken bij het project
‘Muziektherapie thuis’ en ‘Muziek en dementie’. Ook zijn we betrokken bij het tot stand komen van de
Parkinsonfolder.
Deltaplan Dementie
De NVvMT is al een aantal jaar lid van Deltaplan Dementie, dit contact werd door het NVvMT bestuur
onderhouden. We hebben daar met elkaar over gesproken en besloten dat vanuit het werkveldgroep bestuur
Marlies Brandt voortaan contactpersoon is. Zij heeft met Albert Berman tijdens het jaarevent een workshop
georganiseerd met als onderwerp: Muziek verbindt- van muziek ter ontspanning tot therapeutische
toepassing. Er is tevens een interview van Albert en Marlies te vinden op de website van Deltaplan Dementie.
Workshops en scholingen
Diverse leden van de werkveldgroep hebben dit jaar een bijdrage geleverd aan kennisdeling/ verspreiding en
professionalisering binnen de werkveldgroep. Zo zijn er scholingen van de muziekkusseninterventie gegeven
door Annemieke Raven-de Vries. Irene Kruijssen heeft met haar collega Eline Hoorweg (geestelijk verzorger)
een training Belevingsconcert georganiseerd, die door een groot aantal leden is bezocht. Ook wisten de leden
onderling elkaar dit jaar via de mail weer goed te vinden voor het stellen van praktijkgerichte vragen.
Kennisdeling en verspreiding
Via de mail is wederom een hoop kennis en informatie onder leden onderling verspreid. We hebben als
bestuur de ‘Nieuwsflits’ het leven ingeroepen en delen hierbij in het kort alle nieuwtjes vanuit het werkveld
met elkaar. Hierin wordt tevens belangrijke info gedeeld over scholingen, literatuur en onderzoek.
Visievorming en speerpunten 2019
De tweede studiedag van dit jaar stond in het teken van visievorming. Als bestuur hebben we het streven om
de werkveldgroep op een hoger plan te tillen. Maar wat is de wens van de leden ten opzichte van de
werkveldgroep en het bestuur? Om te achterhalen waar de behoeften van de leden liggen ten opzichte van
de werkveldgroep en de rol van het nieuwe bestuur, hebben we een enquête verspreid. Tijdens de studiedag
in oktober 2018 zijn we gezamenlijk middels stellingen in debat gegaan om tot speerpunten te komen.
Middels de uitkomsten van de enquête en het debat komen we voor het jaar 2019 tot de volgende
speerpunten: Delen van informatie en vacatures; interventie- en productontwikkeling; doelgroep specifieke
kennisdeling; profilering als muziektherapeut.
Tijdens de komende studiedag in maart 2019 zullen we met de leden koers gaan bepalen, een actieplan
opstellen en lijntjes uit gaan leggen om als proactieve en interactieve werkgroep (van inmiddels ruim 120
leden) onze doelen te behalen.
Werkveldgroep Muziektherapie VGZ
Het afgelopen jaar heeft de werkveldgroep Muziektherapie VGZ één studiedag georganiseerd en één
studiemiddag. Het afgelopen jaar stond in het thema van ‘werkvormen en interventies’ en ‘Executieve
functies’. Het eerste thema: ‘werkvormen en interventies’ was een daginvulling. Naast het delen van de
verschillende werkvormen, zijn er groepen ontstaan die deze werkvormen zijn gaan beschrijven. Hiermee
doet de werkveldgroep een bijdrage aan het op de kaart zetten van de VGZ doelgroep en de interventies die
op dit moment succesvol worden toegepast.
Het tweede thema ging over executieve functies. Veel van de cliënten waarmee de leden van de
werkveldgroep werken, hebben problemen met de executieve functies. Tijdens deze studiedag kregen wij
uitleg van Tom Abrahams hierover. Wat gebeurt er in de hersenen en hoe kun je deze functies aanspreken
en uitbreiden/ leren tijdens de muziektherapie.
Ons ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. Afgelopen jaar zijn er een aantal leden vertrokken, meestal is de
reden dat er niet meer gewerkt wordt in het werkveld of dat zij helemaal niet meer werken (pensioen).
Daarnaast zijn er ook een paar leden bij gekomen.
Het aantal leden dat de studiemiddagen bezoekt blijft vrijwel gelijk, gemiddeld zijn dat er 14 per bijeenkomst.
Er is een vaste club die vrijwel altijd aanwezig is en er zijn een aantal leden die zo nu en dan aanwezig zijn.
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De studiemiddagen zijn afwisselend op de dinsdag en de donderdag. Ze worden door de SRVB
geaccrediteerd.
Werkveldgroep Muziektherapie Forensische Psychiatrie
De werkveldgroep Forensische Psychiatrie heeft in 2018 weer in het voorjaar en najaar een bijeenkomst
gehad waarin we zagen dat er wat verschuivingen waren in banen en collega's, maar de werkveldgroep wel
weer met meer collega's is uitgebreid. De verschillende ontwikkelingen in het forensisch werkveld zijn
besproken en er is gestart met het uitwerken van enkelvoudige werkvormen volgens de richtlijnen van de
NVvMT. Ook in 2019 zal dit aan de orde zijn en organiseren we een werkveldgroepbijeenkomst met het
thema schematherapie in het forensisch werkveld.
Werkveldgroep Muziektherapie Revalidatie
De werkveldgroep Muziektherapie Revalidatie bestond in 2018 uit zo’n 24 leden. Sinds een aantal jaren
proberen wij één keer per jaar bij elkaar te komen voor een werkveldbijeenkomst, in de vorm van een
studiedag, uitwisseling van stand van zaken binnen het eigen werkveld en actuele werkvormen. Vaste dag
hiervoor is 10 oktober. Ook 10 oktober 2018 was er een werkveldbijeenkomst, in Amersfoort, bij Stichting
Lyvore, gefaciliteerd door Inke Krudde. Helaas was de opkomst erg laag: er waren 6 leden aanwezig. Het kost
veel moeite om de groep ‘levend’ te houden, maar gezien het aantal leden lijkt er nog steeds wel behoefte
aan het bundelen van krachten, uitwisseling van kennis en ervaringen. De drukke agenda’s, werk- en
privéverplichtingen lijken nu de oorzaak dat het moeilijk is om als werkveldgroep georganiseerd te blijven.
Streven is om e.e.a. in werkgroepjes te verdelen en toch zeker jaarlijks bij elkaar te komen, met een externe
spreker/workshopgever. Graag wil de werkveldgroep ervaringen m.b.t. organisatie van het
bestuur/coördinatie delen met andere werkveldgroepen. Momenteel is Jasperien van der Pasch-Flierman
nog contactpersoon voor de werkveldgroep: j.vanderpasch@libranet.nl
Werkveldgroep Muziektherapie in de GGZ
Afgelopen jaar is deze werkveldgroep niet actief geweest. Vanuit het bestuur wordt in het voorjaar van 2019
actie ondernomen om weer activiteiten te organiseren. Tijdens de schrijfinterventiemiddagen is wel al
materiaal verzameld door verschillende GGz-leden dat verder uitwerking verdient.
Projectgroep Zing en groei
De projectgroep Zing en Groei bestond in 2018 uit 16 leden uit alle delen van het land. Soms vallen leden af,
maar er komen ook steeds weer nieuwe geïnteresseerden bij. Dit jaar is de groep hard aan de slag gegaan
om de methodiekhandleiding te schrijven. Er is een hele praktische werkwijze ontwikkeld om met de hele
groep consensus te ontwikkelen over alle onderdelen van de methodiek en deze op papier te zetten.
De projectgroep is 3 keer bij elkaar geweest: twee keer voor een vergadering en één keer voor de jaarlijkse
verdiepingsdag. Daarnaast hebben leden onderling contact met elkaar gehad en uitgewisseld.
In 2018 zijn verschillende workshops over Zing en Groei gegeven. Daarnaast is een artikel geschreven over
de eerste praktijkervaringen met Zing en Groei (verschenen in TvVT 2019/1). De website
(www.zingengroei.nl) en Facebookpagina zijn nog steeds in de lucht. Daarnaast is nagedacht over
promotiemateriaal waarmee Zing en Groei bij het brede publiek en bij verwijzers nog meer onder de
aandacht gebracht kan worden. Deze zullen in 2019 gerealiseerd worden.
Project Muziektherapie en Dementie
De NVvMT is begin 2018 samen met DAZ en Reliëf bezig geweest om een vervolg op te zetten van het project
dat eind 2017 was afgerond, over interventies in de ouderenzorg. Al snel bleek dat de instellingen weinig
behoefte hebben aan een traject waarbij muziekinterventies worden begeleid. Veelal kiezen ze voor het
aannemen van een muziektherapeut. Mede hierdoor zien we een flinke toename van vacatures in de
ouderenzorg. Dus indirect heeft het veel opgeleverd. Met name Mathilde Akse heeft zich vanuit de NVvMT
hard ingezet voor dit project en aan haar zijn we veel dank verschuldigd!
Register Vaktherapie
In 2018 is het register geëvalueerd en zijn aanpassingen voorgesteld, waardoor het register meer gaat lijken
op registers van andere beroepsverenigingen. O.a. zal het onderscheid basis en senior register wegvallen. Dit
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is in lijn met andere registers, en daardoor kun je meteen na de opleiding geregistreerd worden. Er wordt
wel nog gestudeerd op de manier om het seniorschap neer te zetten. Twee muziektherapeuten zijn nu actief
in het Register: Amanda Dobbenberg en Yentel Albers – Zandbergen.
Tijdschrift voor Vaktherapie
Vanuit de NVvMT zijn RoseAnna van Beek, Josine Laarakker en Meertine Laansma betrokken in de redactie
van het Tijdschrift voor vaktherapie. Het blijft belangrijk om als muziektherapie in het blad zichtbaar te zijn,
door artikelen, columns en boekrecensies in te sturen.
Nascholing en congressen
Binnen het bestuur hebben we bekeken hoe we meer bij- en nascholing kunnen realiseren. We willen vooral
de opleidingen stimuleren om hun nascholing te ontwikkelen en samen met ons aan te bieden. Met name
ArtEZ, en Codarts zijn hierin actief. Natuurlijk met de cursussen NMT, maar ook met de lezing van Corene
Thaut op onze ALV op 17 april. Op 2 juli gaf de internationaal bekende muziektherapeut Ken Aigen een lezing
bij Codarts, speciaal voor muziektherapeuten. Andrea Hauser heeft haar cursus ‘Heerlijk zingen’ aangeboden,
Jack Verburgt de weekends over ‘Thematische muzieksculpturen’. Onze twee middagen waarin
interventiebeschrijvingen werden gemaakt vielen ook onder de noemer nascholing. Tenslotte kunnen we het
congres van Miracles of music noemen, waar we aan hebben bijgedragen.

PR
Onze activiteiten op PR gebied nemen steeds
grotere vormen aan, zoals in de inleiding al is
aangegeven. We laten ons gezicht zien op
congressen en theatertours, Miracles of Music
meetings, we doen workshops, brengen brochures
uit (die zo snel verspreid worden dat we ze ook
weer snel moeten bijdrukken). Er wordt veel
gepubliceerd, ook internationaal, en dit is erg
belangrijk voor de kennis die met een groot
publiek gedeeld kan worden. De NVvMT is voor
leden en geïnteresseerden ook een doorgeefluik.
Dat doen we middels de nieuwsbrief,
nieuwsflitsen, maar ook facebook, Instagram,
linked In en twitter. Steeds meer mensen volgen
ons op sociale media. Dit alles leidt tot groter begrip voor ons vak, ondersteuning vanuit de
wetenschappelijke wereld en meer toegankelijkheid van muziektherapie (zie de grote hoeveelheid nieuwe
banen en vacatures).
Muziektherapie.nl en NVVMT.nl
Veel pagina’s op muziektherapie.nl zijn gevuld, maar er moet nog veel gebeuren. Er zijn diverse oproepen
gedaan aan muziektherapeuten om zich aan te melden of veranderingen door te geven. We gaan komend
jaar nog meer aandacht besteden aan het updaten van de site, waaronder het weer actief maken van de
kaartfunctie, die helaas nu niet werkt. De ledensite NVVMT.nl wordt gekoppeld aan de FVB ledensite, maar
dit is een langdurig proces, dat pas in 2019 wordt afgerond.
Miracles of Music
Het project Miracles of Music heeft een grote vlucht genomen. Sinds begin 2017 is de NVvMT partner in het
project, zowel financieel als inhoudelijk bijdragend aan de activiteiten. Deze zijn heel breed opgezet: een
documentaire over muziektherapie, een theatertour met de drie professoren Erik Scherder, Dick Swaab en
Henk Jan Honing en laagdrempelige Miracles of Music Meetings. De Meetings worden enthousiast ontvangen
en ook altijd begeleid door een muziektherapeut. Hiertoe is afgelopen jaar een aantal muziektherapeuten
opgeleid. Absoluut hoogtepunt was het Congres ‘de dag van de muziektherapie’ georganiseerd door Happy
Motion, op 15 november bij de VU in Amstelveen. Bijna 900 deelnemers waren aanwezig bij het congres
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Velen van hen waren ontroerd door de mooie documentaire van Pim Giel, waarin hij 3 muziektherapeuten
volgt. De lezingen, optredens en workshops waren interessant, de hele dag bruiste van energie! Het bestuur
heeft veelvuldig overleg met Happy Motion, om de activiteiten die de stichting onderneemt goed te laten
aansluiten op doelen van de NVvMT.
Meer muziek in de zorg
Op 15 november werd de campagne ‘Meer muziek in de zorg’ gelanceerd. Ook hierbij werkt de NVvMT nauw
samen met Happy Motion, de drijvende kracht achter de campagne, die als doel heeft:
• Zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de kracht van muziek en het belang van meer muziek in de
zorg
• Zoveel mogelijk mensen en mantelzorgers de positieve effecten van muziek laten ervaren
• Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals leren om zélf muziekinterventie toe te passen
• Initiatieven rond muziek in zorg en welzijn bundelen, verbinden, versterken en een platform bieden
Deze campagne loopt in 2019 door. Het volgende congres, op 12 november 2019, wordt ook in goede
samenwerking met de NVvMT opgezet.
Dag van de muziektherapie: 15 november 2018
Op 15 november vond de vijfde editie plaats van de Europese Dag voor
Muziektherapie. Het thema was dit keer ‘Music moves me’. In 30 landen
in Europa werd er aandacht aan besteed, met elk diverse activiteiten ter
promotie van muziektherapie. Zo waren er workshops te volgen,
presentaties, open huizen, flashmobs, en klonk het themalied door heel
Europa. De facebookpagina @musictherapyday (meer dan 1500 likes) liet
veel meer activiteiten zien. Net als alle voorgaande jaren werden de
Europese activiteiten gecoördineerd vanuit Nederland (met name door
Cun van Heerden) en bijv. werd de poster/flyer in tientallen talen
opgemaakt en op de site gezet.
Omdat we het Congres hadden is er op werkplekken dit jaar weinig
extra’s toegevoegd aan activiteiten. Dat gaat komend jaar veranderen,
omdat dan het congres al op 12 november plaatsvindt en we daarna op
15 november op onze werkplekken extra aandacht kunnen vragen voor
de Dag van de Muziektherapie!
Stands en workshops
De NVvMT was weer present op diverse plekken. We waren o.a. met een stands aanwezig bij de Theatertour
van Miracles of music, op het FVB congres ‘Vaktherapie werkt, hoe dan?’ en op het jaarevent van Deltaplan
Dementie op 18 november in de Jaarbeurs. Bij het ‘Concert om niet te vergeten’ (voor Wereld Alzheimer
Dag) in het Concertgebouw stonden we met een stand en er was zelfs van koninklijke belangstelling sprake
(Prinses Beatrix).
Brochures
De nieuwe brochure Muziektherapie en dementie is in 2018 uitgekomen. Ook
maakten we ‘praktische tips voor het inzetten van muziek bij dementie’. Deze
flyer werd ook gretig afgenomen. De brochure werd vrij snel overgenomen door
het Deltaplan Dementie en op hun site geplaatst, wat een mooi resultaat mag
heten. Vanuit de werkveldgroep V&V is hier hard aan gewerkt, en ook is in 2018
een begin gemaakt met de brochure Muziektherapie en Parkinson, die in 2019
zal worden geproduceerd. Het boek van het beroepscompetentieprofiel is
gedrukt en aan leden die aanwezig waren op de ALV’s meegegeven. Als je hem
nog niet in je bezit hebt: voor ieder lid is er een gratis exemplaar!
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In de media
Gedurende het jaar is muziektherapie verschillende malen in
radio en tv-programma’s aan bod geweest, van Jinek tot 1
Vandaag, tijd voor Max en het NOS-journaal, met een item over
het NICU. Muziektherapeuten werden op de radio
geïnterviewd (o.a. Evelien Mescher op radio 1). Daarnaast
bracht de Margriet een groot dossier uit over muziek als
therapie, waar de NVvMT prominent in beeld kwam (met dank
aan Elsbeth Siebbeles). Dit is slechts een kleine greep uit alle
aandacht die verder aan muziektherapie is besteed.
Internationaal
Albert Berman was namens de NVvMT bij de EMTC General Assembly in Trapani, Sicilië. Daar waren 30
vertegenwoordigers uit alle Europese landen aanwezig. Een mooi moment om de EMTDay Posters en flyers
te verspreiden, ze werden enthousiast onthaald. Ook konden we Music Moves Me, EMTDay song,
gezamenlijk zingen en opnemen. De GA stond vooral in het teken van het ontwikkelen van ‘standards’ waar
opleidingen aan dienen te voldoen. Tot nu toe is er een te grote verscheidenheid (en soms te weinig kwaliteit)
in de opleidingen. Zoals dat in Europa gaat, is het een taai proces, dat tijd gaat kosten. Eerst wordt bij alle
opleidingen geïnventariseerd uit welke onderdelen deze bestaat, en hoeveel tijd daaraan besteed wordt.
Ook was er in oktober een Presidents Meeting in Seoul, Zuid-Korea, waar Albert naar toe is geweest. Er waren
14 voorzitters van over de hele wereld, die vertelden hoe de muziektherapie in hun land is georganiseerd en
workshops gaven aan elkaar en een Zuid-Koreaans publiek van ong. 300 muziektherapeuten. Door de kleine
schaal leidde de bijeenkomst tot intensieve gesprekken en ook nadien tot doorgaand contact in de groep.
In het najaar is er contact gelegd met Rotterdam Partners Convention Bureau, om te praten over de
mogelijkheid om in 2026 het Wereldcongres Muziektherapie naar Nederland te halen. De gemeente
Rotterdam wil ons helpen om een bid te maken. Het eerste contact hierover met de WFMT was zeer positief.

Studentzaken
Het jaar 2018 was voor de studentzaken een overgangsjaar. Rieco Assink besloot om te stoppen omdat hij
aan een intensieve stage zou beginnen. Hierop zijn Esther
Groenhof en Marcella ten Vaarwerk ingesprongen om
zijn functie over te nemen.
De studentencommissie heeft het contact met de
hogescholen onderhouden door presentaties te geven aan
studenten en hebben met een eigen stand gestaan op
open dagen. Ook was er een succesvolle studentendag op
24 maart 2018. De tweede uitgave van het magazine is
voorbereid, er is gepost op NVvMT studenten Facebookpagina en er is een Instagram account aangemaakt.
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