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Inleiding

Psychomotorische therapie is een verzamelnaam van inter-

venties waarbij bewegingsactiviteiten en aandacht voor de 

lichaamsbeleving als middel ingezet worden om mensen 

met psychische en/of psychosociale problematiek te bege-

leiden, trainen en/of behandelen in het omgaan of vermin-

deren van hun problematiek en daarmee een zo passend 

mogelijke plek te bieden in de maatschappij. 

Deze definitie is een afgeleide van de definitie van de Ne-

derlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie 

(NVPMT), Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroe-

pen, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de 

opleiding psychomotorische therapie van de Hogeschool 

Windesheim. 

Mensen zo goed als mogelijk laten deelnemen aan de 

maatschappij kan daarbij gezien worden als beoogd eind-

doel van de inzet van psychomotorisch therapeuten.

Het streven naar een inclusieve samenleving waarin partici-

patie van een ieder vanuit zijn/haar mogelijkheden gewaar-

deerd wordt is een mooi ideaal. 

Ook vanuit de opleiding psychomotorische therapie van Ho-

geschool Windesheim wordt hier actief vorm aan gegeven. 

Daarmee wordt ook aangesloten bij de algemene tendens 

In dit artikel …

… ontwikkelingen in de zorg en participatie vanuit 

opleidingsperspectief;

… initiatieven vanuit de opleiding psychomotorische 

therapie rondom participatie;

… verdere verbreding van mogelijkheden voor de 

vaktherapeutische beroepen.

B
Pim Hoek

Beweeg mee!     
Participatie vanuit de opleiding psychomotorische  
therapie van Hogeschool Windesheim

Het zorglandschap is op dit moment flink in beweging. Participatie is daarin 

een vaak genoemd thema om kwetsbare mensen in de samenleving te 

ondersteunen in hun maatschappelijke deelname. Hogeschool Windesheim 

heeft als één van de belangrijke speerpunten om te gaan en staan voor 

inclusie en participatie vanuit het begrip van waarde(n)volle professionaliteit. 

De opleiding psychomotorische therapie kan hierin gezien worden als een 

voorloper, en heeft al diverse initiatieven op dit gebied ontplooid.

Opleidingen besteden steeds  

meer aandacht aan het ontwikkelen  

van het ondernemerschap
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dat er naast kennis vergaren en ontwikkelen en (praktijkge-

richt) onderzoek uitvoeren ook meer aandacht komt voor 

het ontwikkelen van een ondernemende houding.

Juist nu het werkveld zo sterk in beweging is, wordt ge-

zocht naar verbreding en innovatie qua werkterrein en wijze 

van inzetten van vaktherapeutische interventies (LOO VTB, 

2016).

In dit artikel wordt gedeeld op welke wijze de opleiding 

psychomotorische therapie hier vorm aan geeft en dan met 

name in de vorm van het Ambulatorium.

Twee ontwikkelingen in onderwijs en zorg

Er zijn twee ontwikkelingen te belichten wanneer het gaat 

over inclusie en participatie vanuit de opleiding psychomo-

torische therapie. 

Ten eerste het perspectief van de studenten binnen de op-

leiding op weg naar hun diploma. Dit perspectief is in de af-

gelopen jaren steeds meer ingevoerd in het onderwijs. Hoe 

kunnen studenten deelnemen aan onderwijs op een manier 

die past bij hun leerstijl, leerroute en leervoorkeur? Hoe kun-

nen studenten optimaal profiteren van de aangereikte ken-

nis en deze toepassen in de stage- en beroepspraktijk? En 

hoe kunnen studenten hun eigen uitstroomprofiel bepalen 

met behoud van kwaliteit in uitstroom op het opleidingsni-

veau van een bacheloropleiding? Antwoord op deze vragen 

vinden we in onderwijs op maat om duurzame participatie 

aan het onderwijs te realiseren.

In het onderwijs stippelen studenten, samen met docenten 

en hun studieloopbaanbegeleider, gedurende hun opleiding 

een route en persoonlijke leerdoelen uit en evalueren ze hier 

op. Daarbij is er tevens een ruimte van een half jaar (een 

minor) om onderwijs te volgen buiten het reguliere curriculum 

en buiten de eigen opleiding om het vormen van een eigen 

uitstroomprofiel te stimuleren. Uiteindelijk moet een student in 

een afrondend assessment van de opleiding aantonen te vol-

doen aan de eisen voor een startkwalificatie op bachelor-ni-

veau om aan de slag te gaan in het werkveld. Alle studenten 

kunnen door deze opleidingsvorm op eigen wijze vorm geven 

aan hun profiel en daarmee ook aan de wijze waarop zij een 

bijdrage willen gaan leveren aan het begeleiden, trainen en/of 

behandelen van veelal kwetsbare mensen in de samenleving.

Dat brengt ons ook op de tweede ontwikkeling, namelijk die 

van de (toekomstige) beroepspraktijk. Vanuit de opleiding 

wordt er actief gezocht naar toepassingsmogelijkheden van 

de competenties die startende psychomotorisch therapeu-

ten in huis hebben in een brede context. 

Het zorglandschap is op dit moment volop in beweging. 

Zowel in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), als in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de 

jeugdzorg, de ouderenzorg, de zorg voor mensen met een 

fysieke beperking et cetera. In de afgelopen jaren zijn zowel 

de kosten voor de medische als de geestelijke gezond-

heidszorg in Nederland exponentieel toegenomen (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2016). Dit vraagt om rigoureuze 

maatregelen om de toename van zorgkosten hanteerbaar te 

houden voor de toekomst.

Wanneer er gesproken wordt over gezondheidszorg in re-

latie tot participatie is het van belang om helder te hebben 

wat er onder het begrip ‘gezondheid’ wordt verstaan. 

Dit wordt door Huber, Van Vliet en Boers (2016, p. 2) be-

schreven als “het vermogen zich aan te passen en een 

eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele 

en sociale uitdagingen van het leven” (vertaling PH).

Dit concept bevat zes dimensies, namelijk lichamelijke 

functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existen-

tiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke 

participatie en dagelijks functioneren. 

Kijkend naar de aspecten die onder deze dimensies vallen, 

dragen psychomotorisch therapeuten (en andere vakthe-

rapeutische beroepen), met hun werk voornamelijk bij aan 

de mentale functies en beleving (bijvoorbeeld eigenwaarde 

en zelfrespect, emotionele toestand, gevoel controle te 

hebben en veerkracht), aan kwaliteit van leven (bijvoorbeeld 

lekker in je vel zitten, balans of geluk beleven) en ook aan 

sociaal-maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld sociale 

en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties en 

geaccepteerd worden).

Hiermee is er een relatie met de eerder genoemde definitie 

van psychomotorische therapie, waarbij mensen die vanuit 

hun psychische kwetsbaarheid uit dreigen te vallen in de 

maatschappij of een onvoldoende passende plek hebben in 

de maatschappij, ondersteund kunnen worden vanuit deze 

beroepsgroep.

Participatie is daarmee geen losstaand begrip, maar een 

onderdeel van gezondheid. Het is daarin dus van belang om 

nader te verkennen op welke wijze vaktherapeutische be-

roepen een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van 

mensen die vastlopen of uitvallen of dit dreigen te doen. 

Innovatieve ontwikkelplekken

Vanuit de opleiding psychomotorische therapie van Hoge-

school Windesheim is het Ambulatorium opgezet. Dit is een 

ontwikkelplek waarin studenten en docenten samenwerken 

met organisaties in het werkveld. Hier wordt samen gezocht 

naar een antwoord op de (hulp)vraag van een persoon of 

organisatie.

Met docenten en studenten wordt verkend op welke wijze 

psychomotorische therapie een bijdrage kan leveren aan 

Het zorglandschap  

is volop in beweging
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zonder functiebeperking is de uitval gemiddeld 9%.

Op de Utrechtse Copinglijst (UCL) (Schreurs, Van de Wil-

lige, Brosschot, Tellegen & Graus, 1993) wordt over het 

algemeen een vermindering van een passief reactiepatroon, 

een toename van expressie van emoties en een toename 

van het toepassen van geruststellende gedachten gerap-

porteerd. Deelnemers waarderen de training gemiddeld met 

een 4.0 (van 5). Verder wordt er een toename van afspraken 

rondom aanpassingen (bijvoorbeeld verlengde tijd of rustige 

ruimte voor tentamen) en een afname van overige hulp 

(bijvoorbeeld door een psycholoog) gerapporteerd door de 

deelnemers. 

Kijkend naar deze uitkomstmaten lijkt deze wijze van on-

dersteuning zeer succesvol te zijn, al is monitoring van de 

resultaten op de lange(re) termijn wenselijk om te bepalen of 

dit daadwerkelijk leidt tot het behalen van diploma zonder 

uitval in het hbo. 

Wanneer dit het geval blijkt, levert deze trainingsgerichte 

aanpak van de begeleiding van studenten met ASS en/

of ADHD in het hbo een aanzienlijke verbetering op in het 

kader van hun participatie tijdens studie en vervolgens op 

de arbeidsmarkt.

In deze trainingen wordt niet beoogd om de psychische 

problematiek op te lossen, maar worden de vaardigheden 

getraind die nodig zijn om zo goed mogelijk deel te kunnen 

nemen aan het sociaal-maatschappelijke (school- en werk-)

verkeer. 

Getoond in een driehoek waarin psychomotorische inter-

venties met betrekking tot bewegen en aandacht voor de 

lichaamsbeleving, de (psychische) problematiek en participa-

tie met elkaar samenhangen (Figuur 1), kan dit gezien wor-

den als een initiatief waarin de participatie bevorderd wordt, 

en waarin in het traject daar naartoe nadrukkelijk rekening 

gehouden wordt met de kenmerken van de doelgroep. 

het verbeteren van de gezondheid en participatie van veelal 

kwetsbare doelgroepen. 

Een aantal voorbeelden wordt hieronder geschetst.

Studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking binnen het (hoger) 

onderwijs vallen twee maal vaker uit zonder dat ze een di-

ploma behalen dan studenten zonder functiebeperking (Van 

den Broek, Muskens & Winkels, 2013).

Onder studenten met een functiebeperking worden stu-

denten verstaan met onder andere dyslexie, (chronische) 

vermoeidheid, verschillende fysieke beperkingen, autisme-

spectrumstoornissen (ASS), AD(H)D en psychische proble-

matiek. In 25% van de gevallen waarin deze functiebeper-

king geregistreerd is bij het centrale punt van Hogeschool 

Windesheim voor deze studenten, het Studiesuccescen-

trum, is er sprake van ASS en/of ADHD.

Om deze studenten zo goed mogelijk te laten participeren 

in het hoger beroepsonderwijs en de daarop volgende ar-

beidsmarkt, worden vanuit het Ambulatorium specialistische 

trainingen geboden. Deze trainingen ondersteunen in de 

vaardigheden die nodig zijn in het studeren binnen het  hbo 

en/of wo en leveren daarin een bijdrage aan het voorko-

men van vertraging en uitval zonder diploma. Het betreft 

trainingen rondom plannen en organiseren, sociaal-commu-

nicatieve vaardigheden en spanningsregulatie. Deze worden 

aangeboden door studenten van de opleiding psychomo-

torische therapie onder directe begeleiding van ervaren 

psychomotorisch therapeuten die als docent verbonden zijn 

aan de opleiding. In een onderzoek naar de eerste resul-

taten van deze trainingen bij 44 studenten binnen Windes-

heim blijkt het percentage van studenten dat uitvalt ‘slechts’ 

5,1% te zijn ten opzichte van de 26-29% uit andere me-

tingen van studenten met ASS en/of ADHD. Bij studenten 

Figuur 1: Interventies ingezet met participatie als doel, rekening houdend met kwetsbaarheid.

Psychische en psychosociale kwetsbaarheid

ParticipatieInterventies m.b.t. bewegen 
en lichaamsbeleving
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verblijven (Gezondheidsraad 2016). Sinds januari 2016 is 

het verplicht een participatieverklaring te ondertekenen als 

start van het inburgeringstraject. Daarin wordt aangegeven 

dat de vluchtelingen zich daar zo goed mogelijk toe inspan-

nen en deelnemen aan de initiatieven die genomen worden 

om hen daarin te ondersteunen. De passende, zogenaam-

de maatschappelijke begeleiding, hierbij is de verantwoor-

delijkheid van de gemeente. 

Bewegen kan daarin een belangrijke rol spelen. Zowel in het 

activeren van de doelgroep, het vergroten van de fysieke fit-

heid, het verbeteren van het zelfvertrouwen, het constructief 

ontladen van mogelijk opgebouwde spanningen, het aflei-

den van piekeren of negatieve gedachten en het bevorderen 

van sociale interactie. Maar ook in het kader van preventie 

tot verdere afstand tot de maatschappij en/of verder psy-

chisch vastlopen, het verbeteren van de (sociaal-culturele) 

vaardigheden die nodig zijn om een plek te verwerven in de 

Nederlandse maatschappij en het behandelen van mensen 

met een belast verleden. Dit laatste uit zich veelal in psychi-

sche klachten zoals depressie, angst en posttraumatische 

stressstoornissen (PTSS). Volgens een meta-analyse van 

de kwalitatief beste onderzoeken wordt geschat dat er in 

13-25% van de gevallen sprake is van PTSS of depressie bij 

vluchtelingen (Gezondheidsraad, 2016).

Bewegen kan zo een passende ingang zijn om ondersteu-

ning te bieden op een zo minimaal benodigde intensiteit van 

hulpverlening, maar met een zo hoog mogelijke professio-

naliteit door iemand met verstand van de mogelijk aanwe-

zige psychische problematiek. Dit geeft de ruimte om meer 

intensieve hulpverlening in te zetten wanneer hier aanleiding 

toe is of om vroegtijdig signalen te kunnen herkennen van 

(psychische en/of psychosociale) problematiek (Figuur 2).

Hierbij vindt een integrale aanpak plaats waarin ontwikke-

len/ondernemen binnen verschillende projecten, onderwijs 

Vluchtelingen

Vanuit de Calo, drie opleidingen op het gebied van bewe-

gen, maar voornamelijk vanuit de opleiding psychomotori-

sche therapie is er in september 2015 een initiatief gestart 

om de vluchtelingen in de noodopvang van de IJsselhal-

len in Zwolle de mogelijkheid te bieden om ‘in beweging’ 

te komen (Hogeschool Windesheim, 2015). Dit heeft ertoe 

geleid dat er wekelijks zo’n 200 vluchtelingen actief werden. 

Zij participeren, zowel door studenten, docenten en col-

lega’s uit het werkveld te ontmoeten en samen in bewe-

ging te komen, als door zelf een rol en betekenis te krijgen 

in dit geheel. Bleek er iemand fysiotherapeut geweest te 

zijn? Dan regelden wij een behandeltafel en kon hij bij een 

blessure zijn werk doen. Maar ook zelf verantwoordelijkheid 

krijgen en mogen nemen om activiteiten op te bouwen en te 

organiseren werd gestimuleerd. Dit initiatief is in regio Zwolle 

gewaardeerd met het beste schoolinitiatief tijdens het Sport-

gala Zwolle 2015 (Hogeschool Windesheim, 2016). 

Als vervolg hierop zijn er vanuit het Ambulatorium meerdere 

projecten op bovenstaand initiatief vormgegeven. Daarbij 

gaat het om de ondersteuning van activering van vluchtelin-

gen en asielzoekers in regio Zwolle, maar ook in het gehele 

land. 

Een belangrijke doelstelling, schrijft het kabinet, is bevorde-

ring van integratie en participatie

van vluchtelingen, zowel asielzoekers die een verblijfsver-

gunning krijgen als mensen die tijdelijk in Nederland mogen 

Figuur 2: Gelaagde inzet van bewegen ‘als middel’.

                                                      Bewegen

Behandeling/therapie

Vaardigheidstraining

Preventie

                                                 Aangepast bewegen

                                          Bewegen als middel voor vaardigheidstraining

                                    Bewegen als middel voor behandeling

Door een trainingsgerichte aanpak  

kunnen studenten beter participeren  

op de arbeidsmarkt
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Kernelementen vanuit projecten

Aspecten die de kern vormen van de uitgangspunten voor 

de bovengenoemde projecten zijn van belang om te her-

kennen en daarmee breder toepasbaar te kunnen maken 

voor de mogelijkheden van de vaktherapeutische beroepen 

bij verschillende kwetsbare doelgroepen die uit (dreigen te) 

vallen in de maatschappij. 

Kernelement 1: afstemming op cliënt en klant

Een aspect dat opvalt is dat er nadrukkelijk een onder-

scheid te maken valt tussen de cliënt en de klant. Daar-

mee wordt bedoeld dat het van belang is om niet alleen te 

kijken naar wie de persoon of cliënt is waar je mee aan de 

slag gaat, maar ook te kijken naar wie degene is die baat 

heeft bij het slagen van jouw interventie. Daarmee kan die 

persoon of instantie aangemerkt worden als de klant die het 

project kan financieren als afnemer van het product of de 

dienst. Daarin geeft deze manier van kijken naar de maat-

schappelijke thema’s rondom participatie een interessant 

vraagstuk wie er baat heeft bij de participatie van bijvoor-

beeld studenten met een functiebeperking in het hbo, bij 

vluchtelingen of bij mensen in de bijstand. Hoewel de zorg-

verzekeraars vaak als eerste genoemd worden als het gaat 

over financiering van de interventies die uitgevoerd worden 

door psychomotorisch therapeuten of andere disciplines 

binnen de vaktherapeutische beroepen, is gebleken dat dit 

niet altijd zo hoeft te zijn.

Kernelement 2: samenwerking met andere partijen

De hiervoor genoemde projecten zijn niet alleen voorbeel-

den vanuit de opleiding psychomotorische therapie. Het is 

van belang om een goede samenwerking te hebben met de 

betrokken partners rondom de verschillende doelgroepen. 

Dit kan op het niveau van directe samenwerkingspartners, 

waar (deel)projecten mee gestart worden die passen binnen 

het algemene onderwerp. Veelal gaat dit om medewerkers  

van een organisatie die de studenten begeleiden op het 

gebied van kennis over de doelgroep, naast een docent 

die de PMT-inhoudelijke begeleiding doet. Daarnaast zijn er 

partners waarmee samengewerkt wordt in de vorm van een 

co-creatie om een project vorm te geven voor de langere 

termijn. Dit zijn projecten waarbij wederzijds geïnvesteerd 

wordt om kennis over een bepaald thema/onderwerp te 

ontwikkelen middels verschillende (deel)projecten. Ten slotte 

zijn er ook nog de strategische partners waar mee samen-

en onderzoek een plek krijgen. Zo zijn er diverse projecten 

bij asielzoekerscentra , met vluchtelingenwerk, maar ook 

met (jeugd)zorginstellingen. Ook is er een samenwerking 

met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op het 

gebied van een groot onderzoeksproject genaamd ‘Opvang 

in beweging’ waar een actieve bijdrage aan geleverd wordt 

vanuit de opleiding. 

Ook zijn er vluchtelingen aanwezig geweest bij de les 

‘vaardigheden training en therapie’ (VTT) van de opleiding, 

waardoor er integratie is binnen het onderwijs. Foto’s en een 

kort verslag hiervan als impressie zijn te vinden in het artikel 

‘Toekomstbestendige vaktherapie’ dat in ditzelfde tijdschift 

verschijnt. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Arbeidsparticipatie is een belangrijk thema bij veel gemeen-

tes in Nederland. Zo ook in de gemeente Zwolle. 

Mensen met psychische problemen komen vaak in de WW 

en de bijstand en de maatschappelijke kosten hierbij zijn 

groot (OECD, 2014).

In de ‘Kamerbrief psychische klachten en participatie’  

(Asscher & Klijnsma, 2014) wordt beschreven dat een 

gedeeld uitgangspunt vanuit meerdere rapporten is dat 

gezond zijn en je gezond voelen belangrijk zijn om deel 

te kunnen nemen aan de maatschappij en om te kunnen 

(blijven) werken.

Interventies die bijdragen aan het verbeteren van de (psychi-

sche) gezondheid kunnen daarmee mogelijk ook een effect 

hebben op het kunnen (blijven) deelnemen aan de arbeids-

markt. 

De voetbalclub PEC Zwolle United werkt samen met 

verschillende uitzendbureaus om deze doelgroep met 

een afstand tot de arbeidsmarkt te (her)activeren, met als 

uitgangspunt dat bewegen en fysiek activeren van toege-

voegde waarde is. 

Mensen die starten met een dergelijk traject worden aan-

gemeld vanuit de gemeente of het UWV. Hierop volgt een 

startdag waarin bekeken wordt wat er nodig is om die 

persoon weer aan het werk te krijgen. Op basis van de 

inschatting wat van toegevoegde waarde is, kunnen er 

diverse interventies ingezet worden in een individueel of 

groepsaanbod. Het gaat hier om activeren, vergroten van 

vaardigheden die nodig zijn in werk (samenwerken, grenzen 

aangeven, draagkracht – draaglast in balans houden, ont-

spanning, mindfulness et cetera), maar ook daar waar nodig 

meer specifieke trainingen op een bepaald onderdeel zoals 

assertiviteit of zelfvertrouwen. Deze bijdrage wordt geleverd 

door studenten en docenten psychomotorische therapie. 

Vervolgens hebben de uitzendbureaus en PEC Zwolle Uni-

ted het netwerk van organisaties waar deze mensen aan 

het werk kunnen.

Vluchtelingen kregen  

de mogelijkheid om letterlijk  

in beweging te komen
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therapie de benaming is, maar ook preventie en training van 

vaardigheden van belang kunnen zijn, levert de vraag op in 

hoeverre de term ‘therapie’ in de beroepsaanduiding op ter-

mijn voldoende houdbaar en passend blijkt te zijn wanneer 

interventies ingezet worden in deze contexten en met deze 

doelstellingen.

Kernelement 4: duidelijk maken van meerwaarde

Regelmatig wordt er juist in een context waarin je meer naar 

‘zelfzorg’ of zorg in de directe omgeving beweegt een appèl 

gedaan op zorgprofessionals om duidelijk te maken wat het 

verschil is tussen bewegen met bijvoorbeeld de buurman, 

de beweegprofessional zoals een sportinstructeur en een 

(duurdere) professional die zich meer richt op het zorgge-

relateerde aspect, zoals een psychomotorisch therapeut. 

Integrale kennis van kwetsbare doelgroepen, kennis van 

het ontwerpen van beweegactiviteiten/arrangementen op 

maat, kennis van psychologische en psychotherapeutische 

interventietechnieken en van onderzoek maakt dat een (mi-

nimaal) hbo-opgeleid professional zich juist als expert kan 

opwerpen binnen de complexiteit van kwetsbare doelgroe-

pen in de maatschappij. Per samenwerkingsverband en per 

samenwerkingspartner kan het verschillen waar het accent 

ligt op het onderscheidend vermogen van de bijdrage, ken-

nis en kunde van psychomotorisch therapeuten.

Verdere verbreding voor vaktherapeutische beroepen

Een analyse van wat er gaande is in de verschillende secto-

ren van de zorg is van waarde en van belang om het werk 

dat de vaktherapeutische beroepen al doen in instellingen 

of als zelfstandig gevestigden zo goed mogelijk te blijven 

doen. Het is echter ook een uitgelezen kans om te zoeken 

naar mogelijkheden die dit veranderende zorglandschap 

met zich meebrengt. Er liggen vele maatschappelijke vraag-

stukken, waar in grotere of kleinere mate een bijdrage vanuit 

één of meer van de vaktherapeutische beroepen van toege-

voegde waarde kan zijn. De uitdaging voor de beroepsgroe-

pen en, op kleinschaliger niveau de betrokken personen bij 

een samenwerking, is om naar buiten toe scherp te kunnen 

gewerkt moet worden of die zich aan het project kunnen 

verbinden waarmee het project steviger op de (politieke en 

gemeentelijke) agenda komt te staan (Figuur 3).

In de praktijk betekent dit veelal een trapsgewijze opbouw 

van de samenwerking of een project. Dit maakt dat projec-

ten snel van start kunnen en er al doende ontwikkeld kan 

worden. Van daaruit kan het worden uitgebouwd tot een 

grootschaliger project dat interessant genoeg is voor de 

strategische partners. Dit zorgt ervoor dat er nieuwe sa-

menwerkingsverbanden ontstaat waarin sectoren als zorg, 

onderwijs en arbeid de verbinding aangaan.

Juist deze verbinding met organisaties uit het werkveld 

maakt dat er innovatieve en inhoudelijke kruisbestuiving 

plaatsvindt en er ook kansen op banen voor psychomoto-

risch therapeuten gecreëerd worden wanneer de toevoegde 

waarde van deze beroepsgroep al ervaren is binnen een 

project vanuit het Ambulatorium. Tevens draagt het bij aan 

het positioneren van de Hogeschool in de regio (en landelijk 

of internationaal) als kennisinstituut.

Kernelement 3: aansluiten bij het maatschappelijk beeld 

Aansluiten bij het beeld dat er bij velen in de maatschap-

pij leeft als het gaat over bewegen en lichaamsbeleving is 

van belang. Credo’s als ‘bewegen is gezond’ en ‘bewegen 

verbetert de kwaliteit van leven’, maar ook ‘aandacht voor 

je lichaam, is aandacht voor jezelf’ en andere vergelijkbare 

lifestyle-aspecten. Maar ook bij de ontwikkelingen in de 

zorg dat mensen meer eigen regie en autonomie moeten 

behouden in de (preventie van) zorg en dat de interventies 

zo goedkoop en effectief als mogelijk moeten zijn is van 

belang. Dat dit vraagt om een benadering waarin niet alleen 

Bewegen activeert de doelgroep,  

vergroot het zelfvertrouwen en  

bevordert de sociale interactie

Figuur 3: Een weergave van samenwerkingspartners.

Strategische partners
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Project partners
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ding plaatsvindt van de mogelijke contexten waar vak-

therapeutische beroepen van waarde zouden kunnen zijn.

Juist in deze fase van herordening biedt dit kansen om 

voor nu, maar vooral ook voor de lange(re) termijn, een po-

sitie in te nemen die niet alleen in de intramurale, tweede- 

en derdelijns gezondheidszorg is. Er liggen enorm veel 

kansen in de generalistische basis-ggz, maar ook in de 

nog eerdere fase in het proces van verminderde participa-

tie. Juist een bredere positie geeft ruimte om preventief te 

werken, al eerder passende interventies aan te bieden die 

verder vastlopen kunnen voorkomen en blijvend te ontwik-

kelen met elkaar. Een samenwerking met opleiding, onder-

zoek, professionals en de juiste samenwerkingspartners 

zijn sleutelingrediënten om dit op een succesvolle manier 

te doen.

Rest alleen nog om de juiste kansen te zien waar we ook 

daadwerkelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren … Hoe 

ga jij hierin participeren? 
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aangeven wat de toegevoegde waarde is en wat dat dan 

oplevert.

De kansen verkennen in het zorglandschap vraagt om pro-

actief de (zorg)wereld in te gaan, iets dat in ‘vaktherapie-

land’ veelal gezien wordt als acquisitie van een zelfstandig 

gevestigde therapeut. 

Pleidooi is in dit geval om het juist met gebundelde kracht te 

doen, waarbij ondernemende vaktherapeuten (ook juist van-

uit zorginstellingen), studenten, docenten en onderzoekers 

met elkaar aan de slag gaan om nieuwe kansen te genere-

ren voor de beroepsgroep . 

Studenten ontwikkelen de competenties die nodig zijn in het 

nieuwe zorglandschap, docenten worden blijvend verrijkt en 

houden een directe verbinding met het (nieuwe) werkveld, 

collega’s uit de praktijk kunnen hun expertise inzetten, ver-

breden en verder ontwikkelen, en onderzoek wordt gekop-

peld aan directe relevante vragen die vanuit de praktijk ont-

staan. Ook dit gegeven leidt tot duurzamere participatie bij: 

•	 de	toekomstige	breed	opgeleide	professional	in	het	

werkveld; 

•	 de	docenten	in	hun	rijk	geschakeerde	beroepsuitoefe-

ning op de opleiding;

•	 vaktherapeuten	in	het	veld	door	voortdurende	uitwisse-

ling van kennis en kunde; 

•	 onderzoekers	die	interesse	hebben	of	ontwikkelen	in	

 effectiviteit van interventies en bijbehorend maatschap-

pelijk rendement.

Door deze gebundelde kracht kunnen resultaten al vanaf 

het begin gemonitord en inzichtelijk gemaakt worden voor 

de belanghebbenden. Tevens kunnen er in het begin van 

het project afspraken gemaakt worden over de manier van 

monitoren, zodat deze ook aansluiten bij de wensen van de 

‘klant’.

Naast een goede evaluatie op zowel organisatie als inhoud, 

is dit zeer van belang om duidelijk te kunnen maken of 

en welke toegevoegde waarde er is. Daarnaast biedt een 

goede evaluatie de mogelijkheid om ook de samenwer-

kingspartners en de werkwijze goed te bekijken en daarin 

te beslissen of een volgende stap genomen gaat worden in 

deze samenstelling. 

Concluderend

Concluderend kan gesteld worden dat parallel aan de 

veranderingen in het zorglandschap er ook een verbre-

De vraag rijst in hoeverre  

de term ‘therapie’ op termijn  

voldoende houdbaar en passend is
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Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de maatschappelijke ont-

wikkelingen die een rol spelen bij het thema participatie. 

Vervolgens wordt ingegaan op de manier waarop studenten 

en docenten van de opleiding psychomotorische therapie 

op Hogeschool Windesheim hier op inspelen. De manier 

waarop dat gedaan wordt, biedt kansen voor de bijdrage 

vanuit de psychomotorische therapie daar waar mensen uit 

(dreigen te) vallen in de maatschappij. Kansen waarbij ook al 

preventief en trainingsgericht gewerkt kan worden voordat 

therapie ingezet hoeft te worden. Het artikel sluit dan ook af 

met kernelementen die kunnen bijdragen aan een bredere 

inzet van de vaktherapeutische beroepen. <

advertentie


