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VERENIGING  TER  BEVORDERING  VAN  SYMBOOLDRAMA  NEDERLAND 

BELEIDSPLAN  2021 - 2025

STATUS: VASTGESTELD

DATUM: 1 JUNI 2021

1. INLEIDING

In 2015 werd de Vereniging ter Bevordering van Symbooldrama Nederland opgericht als opvolger van de 

eerder in het leven geroepen Stichting van dezelfde naam. De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 69648727.  

Dit document heeft betrekking op de periode juni 2021 - juni 2025. In dit beleidsplan verwoordt het 

bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning van de Vereniging 

in de genoemde periode.  

2. VISIE & MISSIE

Visie 

De leden van Vereniging vinden dat symbooldrama - een psychotherapeutische behandelingsvorm die 

gebruik maakt van het fenomeen dagdroom - een behandelvorm is die door zijn inhoud en vorm een 

eigen plaats inneemt in het werkveld van therapievormen. Ervaringsgericht, experiëntieel leren in een 

therapeutisch traject is waardevol, naast of zelfs in plaats van een louter analytische benadering van 

problemen. 

Missie

De Vereniging Symbooldrama heeft ten doel:  

 Het systematisch overdragen van theoretische en praktische kennis en vaardigheden met betrekking 

tot symbooldrama. 

 Het ontwikkelen van netwerken voor de verspreiding symbooldrama. 

 Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over toepassing en effectiviteit van symbooldrama. 

De Vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door: 

 Het verzorgen van opleidingen (supervisie en intervisie), cursussen, trainingen, workshops en 

studiedagen. 

 Het organiseren van uitwisselingsmomenten in vivo en online, op regionaal, landelijk en 

internationaal niveau. 

 Het initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar de werking van symbooldrama. 

 Het oprichten van commissies om specifieke doelen van de Vereniging te realiseren. 
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3. AMBITIES

 De Vereniging wil het gebruik van deze behandelmethoden doen groeien binnen de therapiepraktijk. 

 De Vereniging wil in de komende vier jaar minstens vijftig hulpverleners opleiden om de toepassing 

van deze methodiek te versterken. 

 Bij uitbreiding van het aantal lidmaatschappen van streeft de Vereniging naar verjonging om 

zodoende een sterker draagvlak te creëren voor verdere versterking van het werkveld. 

 De Vereniging wil de bekendheid met symbooldrama ook doen groeien door jaarlijks minstens twee 

publicaties te faciliteren. 

 Verbinding zoeken met andere therapeutische behandelvormen; zoeken naar samenwerking met 

organisaties die de experiëntiële benadering belangrijk achten voor psychotherapie. 

 We willen een plaats heroveren in het psychotherapie veld om ervoor te zorgen dat symbooldrama als 

behandelvorm wordt vergoed en erkend, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. 

4. ACTIVITEITEN

 In de komende vier jaar wil de Vereniging twee basiscursussen per jaar starten. Inmiddels is deze 

basiscursus ondergebracht bij het Regionale Instelling voor Nascholing en Opleiding (RINO). De 

Vereniging verzorgt de vervolgopleidingen.  

 De Vereniging verzorgt accreditaties voor cursussen en congressen. 

 Om meer aandacht te genereren voor symbooldrama willen we als Vereniging: 

o workshops en webinars organiseren bij andere instellingen 

o artikelen schrijven en publiceren op relevante media 

o gebruik gaan maken van sociale media 

o andere hulpverleners zoals praktijdondersteuners van huisartsen (POH’ers) aanspreken 

o de mogelijkheid van korte behandeling met symbooldrama benadrukken 

5. FINANCIËLE VERANTWOORDING

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit uitsluitend vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd 

en worden herkozen danwel treden af volgens een in de statuten beschreven schema. 

Jaarlijks stelt de penningmeester de financiële jaarstukken op, die door het bestuur en kascommissie 

worden gecontroleerd en vastgesteld. In 2019 is vooral in de public relations geïnvesteerd. De nieuwe 

website is nu online en dit betekent een verbetering in het uitdragen van het nut van symbooldrama. 

Het in balans brengen van de kosten en opbrengsten van de opleidingen is in 2020 gerealiseerd, de 

Vereniging bevindt zich in een gezonde financiële positie.  

Activiteiten zijn qua uitgaven en inkomsten in balans en overhead zoals onderhoud van de website en 

secretariële ondersteuning kunnen uit lidmaatschapsgelden worden betaald. 
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KANSEN EN BEDREIGINGEN

Kansen:  

 Werken met beelden is het laatste decennium een werkwijze geworden die opgang doet en ook 

wetenschappelijk steeds beter wordt onderbouwd. 

 We hebben veel enthousiaste mensen in de vereniging die zich willen inzetten voor symbooldrama. 

Bedreigingen: 

 In de komende vier jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de sterke vergrijzing in onze 

vereniging waardoor er steeds minder mensen beschikbaar zijn als docent en bestuurder. 

6. STRATEGISCHE DOELEN:  

 Door te zoeken naar inhoudelijke samenwerking op internationaal niveau is een bredere opzet van 

onderzoek en onderwijs mogelijk. 

 Door internationaal te overleggen over eisen aan opleiding kunnen we gezamenlijk met collega’s in 

andere landen optrekken. 

 Door een versie van de opleiding symbooldrama aan te bieden zonder colloquium wordt de cursus 

laagdrempeliger en kunnen deelnemers eerder docent worden.  

 Een plaats heroveren in het psychotherapie veld om ervoor te zorgen dat symbooldrama als 

behandelvorm wordt vergoed door zorgverzekeraars. Dat is Duitsland, in tegenstelling tot in 

Nederland, wél het geval. Internationaal overleg kan behulpzaam zijn.   

 Onderzoeken of de opleiding een plek kan krijgen als keuzevak in de opleiding tot klinisch 

psycholoog, psychotherapeut, HBO-VO, HBO-master). 


