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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Vereniging
van Integraal Therapeuten.
Een bijzonder jaar, want de VIT vierde haar 25-jarig
bestaan. Dat was op 6 oktober. We kwamen bij
elkaar op de prachtige locatie, het Fort Voordorp in
Groenekan. Een inspirerende dag die ons erelid Henk
Riesmeijer startte door het ontstaan van de VIT te
memoreren. Hij was één van de oprichters van de
VIT. Daarna hield Bram Bakker een lezing over het
belang van verbinding maken met de cliënt. Hij was
als BIG-geregistreerde hulpverlener jaloers op ons
dat wij -als hulpverleners in de complementaire zorghier tijd aan konden besteden. Na zijn lezing was het tijd voor de
workshops, grotendeels verzorgd door onze eigen leden. Natuurlijk kon het
diner niet ontbreken en sloten we in de avond de dag dansend af.
VIT-lid Harold Sauer maakte dit mogelijk in zijn rol van DJ met zijn
Freestyle Party Machine.
We zijn in die 25 jaar gegroeid van een vereniging met vijf leden naar een
vereniging met meer dan driehonderd leden. De VIT is een financieel
gezonde vereniging en een vereniging met therapeuten die gaan voor
kwaliteit van de hulpverlening. Therapeuten die gewerkt hebben -en blijven
werken- aan kennis, kwaliteit en zelfontwikkeling. En de vereniging
faciliteert hen in hun professionele ontwikkeling en in hun ondernemerschap. Ook in het afgelopen jaar. In dit verslag kunt u hierover lezen.
Dat de vereniging de zaken op orde heeft, mag ook weleens zichtbaar
worden. Daarom is in 2018, na instemming van de leden, de ISOcertificering van de VIT in gang gezet. Deze is door KIWA uitgevoerd en in
februari 2019 feit geworden.
Als bestuur kunnen we ons werk alleen maar goed doen, als we daarbij
ondersteund worden door de verantwoordelijkheid die leden voelen zich in
te zetten voor kwaliteit en ontwikkeling.
En even onmisbaar in ons werk is de steun van de vele leden die actief zijn
in een VIT commissie.
Wij danken allen voor hun inspanningen.
Catharina van der Schoot
Wnd voorzitter VIT-bestuur

Vereniging van Integraal
therapeuten
De Vereniging van Integraal
Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging voor therapeuten met een
integrale visie. Dat betekent dat zij
oog hebben voor de mens in zijn
geheel: mentaal, lichamelijk,
emotioneel, spiritueel.
VIT-therapeuten gebruiken
verschillende methodieken waarin zij
zijn geschoold, die zij integreren,
zodat zij de behandeling op de cliënt
kunnen afstemmen. Deze aanpak
draagt bij aan een effectieve,
kortdurende behandeling. Indien
nodig werkt de therapeut samen
met, of verwijst door naar, andere
disciplines.
Zowel kindertherapeuten,
jongerentherapeuten als therapeuten
die met volwassenen werken zijn lid
van de VIT. Als kindertherapeut,
jongerentherapeut of therapeut voor
volwassenen, kunnen VITtherapeuten verschillende
therapievormen hanteren, zoals
hypnotherapie, integratieve kinderof psychotherapie en lichaamsgerichte psychotherapie. Daarbinnen
kunnen methodische specialisaties
zijn, zoals: systemisch werken,
neurolinguïstisch programmeren
(NLP), EMDR, en psychooncologische therapie.

Kwaliteitsborging
VIT-therapeuten zijn op minimaal
HBO-niveau geschoold en hebben
een therapeutische beroepsopleiding
op (post-)HBO niveau gevolgd. De
VIT wil daarnaast dat de aangesloten
therapeuten beschikken over de
vereiste psychosociale basiskennis.
Een belangrijke pijler voor de VITtherapeut is de continue aandacht
voor ontwikkeling van kennis en
deskundigheid, maar ook voor zijn
zelfontwikkeling.
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Dit krijgt ook aandacht in de na- en
bijscholing en de intervisie.
VIT-leden houden een logboek bij,
waarin zij laten zien wat zij hebben
gedaan aan (integrale)
psychotherapeutische na-en
bijscholing, intervisie, supervisie en
literatuurstudie. Het bijhouden van
een logboek is noodzakelijk om zich
te kunnen herregistreren als VIT-lid.
Het logboek wordt jaarlijks
beoordeeld door de commissie
herregistratie.
De Commissie Onderzoek Kwaliteit
Opleidingen (COKO) heeft contact
met beroepsopleidingen en
onderzoekt de mate waarin de
inhoud en de kwaliteit van
opleidingen aansluiten bij de visie
van de VIT.

Ontwikkeling ledenbestand
In 2018 traden 24 nieuwe leden toe
tot de VIT, waarmee het totaal
aantal leden aan het eind van 2018
op 330 komt, waarvan 326 A-leden,
2 S-leden (student) en 2 ereleden.
Dit jaar is een screening uitgevoerd
op de praktijktypes en de hiervoor te
verstrekken licenties. Er blijken 162
A-leden in de categorie integratieve
psychotherapie met volwassenen te
werken, waarvan 7 ook met
kinderen, 5 ook met jongeren en 1
ook met kinderen en jongeren.
Er zijn 155 A-leden die in de
categorie integratieve kindertherapie
werken, waarvan er 40 ook met
jongeren werken. Daarnaast zijn er 7
A-leden die alleen met jongeren
werken en 2 A-leden die
therapeutisch coachen.
Van de A-leden zijn er 250 lid van de
RBCZ, 59 lid van de NAP en 17 zijn
lid van beide koepelorganisaties.
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Nieuwe leden
In 2018 hebben 31 personen zich
aangemeld om A-lid te worden van
de VIT. Hiervan bleken 6 personen
vanwege hun opleiding niet in
aanmerking te komen voor het VITlidmaatschap. Er is met 25 personen
een toelatingsgesprek gevoerd; 22
werden als A-lid toegelaten.
Op 15 september werd een
ontmoetingsbijeenkomst gehouden
waaraan elf nieuwe leden
deelnamen.

Afscheid van leden
In het afgelopen verenigingsjaar
hebben 21 A-leden hun lidmaatschap
beëindigd. De meesten van hen zijn
om diverse redenen gestopt met hun
praktijk of hebben de praktijkvoering
om gezondheidsredenen (tijdelijk)
stilgelegd.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van de VIT bestond in
2018 uit de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester en een
bestuurslid communicatie. In 2018
heeft het bestuur, evenals in 2017,
ondersteuning gezocht bij een
externe deskundige, die bijdraagt
aan de ontwikkeling en uitvoering
van het beleid. Verder wordt het
bestuur ondersteund door een
secretariaat en ambtelijk
penningmeester.

facturen en declaraties, voert de
betalingen uit, houdt het
boekhoudsysteem bij, archiveert,
stelt de kwartaalrapportages en
conceptbegroting op. In 2018 heeft
hij ook een grote bijdrage geleverd
aan de ISO-certificering.

Financiën
De kascommissie controleert de
financiële huishouding van de
vereniging en stelde vast dat voor
2018 de uitgaven in
overeenstemming zijn met de
begroting. De commissie constateert
geen onregelmatigheden.
Het boekjaar 2018 is dan ook positief
afgesloten. De kascommissie brengt
hiervan verslag uit in de ALV van
maart 2019. De financiële
verantwoording over 2018 is terug te
vinden in de jaarrekening 2018.
Dit document is in te zien op het
interne deel van de VIT-website.

Algemene ledenvergadering
Er zijn in 2018 twee algemene
ledenvergaderingen (ALV’s) geweest,
op 24 maart en op 10 november.
Bij beide vergaderingen waren 53
leden aanwezig.

Secretariaat
Het secretariaat van de VIT wordt
uitgevoerd door het bureau BIMMO in
de persoon van Arie Tabeling. Twee
ochtenden in de week is hij direct
bereikbaar voor vragen van leden,
kandidaat-leden en andere
belanghebbenden.
Hij vervult ook het ambtelijk
penningmeesterschap. Hij verzorgt
de facturering voor de
toelatingsgesprekken en de
contributie, controleert de ontvangen
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VIT-commissies
Er zijn vijf commissies binnen de VIT
die mede zorgdragen voor de
uitvoering van het beleid van de
vereniging. Deze commissies zijn:
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de toelatingscommissie, de
welkomstcommissie, de commissie
herregistratie, de commissie
onderzoek kwaliteit opleidingen en
de communicatiecommissie.
Daarnaast nemen twee commissies
een onafhankelijke plaats in naast
het bestuur: de kascommissie en de
beroepscommissie.
Er was ook een tijdelijke werkgroep
die zich heeft gebogen over het
toelaten en/of continueren van het
VIT-lidmaatschap van therapeuten
die zich met hun praktijk hebben
gevestigd in het buitenland: de
commissie kwaliteitsbewaking van
praktijkvoering in het buitenland.

Toelatingscommissie
Therapeuten die lid willen worden
van de VIT en voldoen aan de
opleidingsvereisten worden
uitgenodigd voor een gesprek met de
toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit een
bestuurslid, de beleidsmedewerker
en een VIT-lid. Het toelatingsgesprek
wordt door twee commissieleden
gevoerd. In dit gesprek wordt vooral
gescreend op de therapeutische
attitude en het herkennen van
valkuilen, en – indien nodig – het
weten in te schakelen van hulp.
Daarnaast wordt het aspirant-lid
gevraagd waarom hij of zij wil
toetreden tot de VIT. Hoe staat hij of
zij tegenover de visie en missie van
de VIT en wat kunnen onze
vereniging en de kandidaat van
elkaar verwachten en voor elkaar
betekenen.

Welkomstcommissie
Het doel van de welkomstcommissie
is dat het nieuwe VIT-lid kennis
maakt met collega therapeuten die
langer lid zijn van de VIT, zodat er
van gedachten kan worden gewisseld
over de praktijkvoering en vragen
kunnen worden gesteld. Daarnaast is
het bezoek van de welkomstcommissie een gelegenheid zicht te
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krijgen op de praktijk en daar waar
nodig het nieuwe VIT-lid te
attenderen op mogelijke
verbeteringen. Op deze wijze kan het
nieuwe lid bij aanvang al zijn of haar
praktijk voeren aansluitend op de
eisen die hieraan worden gesteld.
Kortom: met de welkomstcommissie
wordt inhoud gegeven aan het
kennismaken, informeren en
verbinden van nieuwe leden met de
VIT en is er zicht op de praktijkvoering van nieuwe leden.
In oktober 2017 is na het vaststellen
van de invulling van deze commissie
het functieprofiel geschreven en in
2018 hebben de toen dertien
commissieleden een inwerktraining
gehad. De functie en positie van de
commissie binnen het kwaliteitsbeleid van de VIT is aan de orde
gesteld, evenals de attitude gelijkwaardigheid- in hun rol als
commissielid.
Praktijkeisen en de informatie die de
VIT hierover biedt zijn uitgelegd.
Twee commissieleden hebben zich
uiteindelijk teruggetrokken en één
commissielid was tijdelijk niet
inzetbaar. Daardoor zijn niet alle
nieuwe leden afgelopen jaar bezocht.
In 2018 zijn zeventien nieuwe VITleden bezocht en de reacties op het
welkomstgesprek waren overwegend
positief. Door de duidelijke structuur
en de vooraf-vragenlijst was het voor
sommige mensen in eerste instantie
wel spannend. Maar dat viel in het
gesprek al snel weg. De bezochte
leden vonden het ondersteunend,
informatief en waren blij met het
collegiale bezoek. Eind 2018 telt de
welkomstcommissie elf personen.

Commissie herregistratie
Over ieder kalenderjaar vullen de
leden hun online-logboek in met wat
zij aan verplichte na-en bijscholing
hebben gedaan en hoeveel
intervisie/supervisie-bijeenkomsten
zij hebben gehad. De commissie
herregistratie checkt deze logboeken
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om te zien of leden voldoen aan de
hiervoor opgestelde criteria, zodat zij
zich kunnen herregistreren.
Over 2018 moesten 268 leden hun
logboek inleveren. Leden die hun
lidmaatschap eind 2018 hebben
beëindigd en nieuwe leden in het
jaar, vallen hierbuiten.
Zeker 95% van de 268 leden heeft in
2018 voldaan aan de na- en
bijscholingseisen, en de andere eisen
die voor herregistratie zijn gesteld.
Van elf leden was het logboek nog
niet (helemaal) in orde bij het
afronden van de logboekronde. Vaak
ligt de reden in ziekte of life-events.
Het bestuur zal deze situaties bezien.

competentieprofielen. Deze worden
leidraad voor een accreditatiebureau
om een beroepsopleiding te
accrediteren.

Communicatiecommissie
In 2018 heeft de
communicatiecommissie de VIT
nieuwsbrieven uitgebracht.

Commissie Onderzoek
Kwaliteit Opleidingen
Deze commissie (COKO) bezoekt
beroepsopleidingen om te
onderzoeken of opleidingen qua
visie en curriculum aansluiten bij de
visie en missie van de VIT. Vragen
en onduidelijkheden worden
besproken en de kennis die de VIT
heeft over eisen en erkenning wordt
gedeeld.
In 2018 startte de COKO met drie
leden, een vierde lid sloot in
september aan. De commissie heeft
het VIT-screeningsformulier
besproken en bijgesteld. In 2018 is
de opleiding BGL bezocht. In 2019
zullen acht andere opleidingen
volgen. Leden kunnen aan de COKO
hun vragen stellen over een beoogde
na- en bijscholing en of deze kan
worden goedgekeurd.
In 2018 is met de screening van naen bijscholingsaanbod door instituten
begonnen.
Het door de VIT erkende aanbod
staat op de VIT-site. Ook is in 2018
opnieuw gestart met een ronde
screening van opleidingsinstituten.
De lijn is de opleiding te laten
accrediteren door een accreditatiebureau, bij voorkeur de SKB.
Verder is een start gemaakt met het
schrijven van beroepsVIT | Jaarverslag 2018

Commissie kwaliteitsbewaking
van praktijkvoering in het
buitenland
Deze commissie heeft het afgelopen
jaar onderzocht waar therapeuten die
een praktijk in het buitenland hebben
in hun praktijkvoering mee te maken
krijgen, gezien wet- en regelgeving.
Dit is ook bezien voor therapeuten
die cliënten in het buitenland
behandelen, of therapeuten die in
Nederland buitenlandse cliënten
ontvangen. De commissie heeft een
inventarisatievragenlijst naar de
leden gestuurd om vast te stellen wie
met welke situatie te maken heeft.
Vervolgens is de SCAG een aantal
vragen voorgelegd rondom
wetgeving en regels. Uit de
antwoorden hierop heeft de
commissie de conclusie getrokken
dat actief lidmaatschap bij een
praktijk gevestigd in het buitenland
onmogelijk is. Wel adviseert zij de
VIT om voor leden die zich in het
buitenland vestigen, de mogelijkheid
van een passief lidmaatschap in te
stellen. Zo kunnen deze therapeuten
de ontwikkelingen in Nederland
blijven volgen.
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Beroepscommissie
Vanaf eind 2018 kan een lid zich
wenden tot de (onafhankelijke)
beroepscommissie als hij of zij het
niet eens is met een besluit van het
bestuur, zoals ontzegging van het
lidmaatschap. In november is het
definitieve reglement voor deze
commissie in de ALV vastgesteld.

Externe toetsing van
kwaliteit
VIT leden worden op verschillende
manieren getoetst op de kwaliteit
van hun praktijkuitoefening en hun
praktijkvoering. Van ieder lid wordt
één keer in de vijf jaar de praktijk
door een extern bureau gevisiteerd.
Cliënten wordt via een vragenlijst
naar hun mening over de gevolgde
therapie gevraagd.
Verder kunnen cliënten bij de
beroepsvereniging hun onvrede
kenbaar maken, als zij deze niet met
de therapeut kunnen bespreken of
hier niet uitkomen.
Daarbij is de VIT door KIWA op zijn
kwaliteit als organisatie beoordeeld.

Visitatie
In 2018 zijn er 63 van de 66
geplande visitaties door het extern
bureau AVAR uitgevoerd.
De drie ontbrekende worden als
extra meegenomen naar 2019.
Bij de visitatie wordt gewerkt met
het opgestelde visitatieprotocol dat
voor alle bij de koepel RBCZ
aangesloten beroepsverenigingen
geldt. De protocollen zijn aangevuld
met de eisen die de koepel NAP
vraagt van de bij haar geregistreerde
ECP-houders. Het bestuur
rapporteert ieder kwartaal over de
visitaties aan het RBCZ

De mening van cliënten
Begin 2018 ging het onderzoek onder
cliënten van VIT-therapeuten weer
van start. Wat is het resultaat van de

VIT | Jaarverslag 2018

therapie geweest en hoe beoordelen
cliënten de praktijken?
Voor verschillende groepen cliënten
is een vragenlijst: volwassen
cliënten, jongeren, kinderen en
ouders. Voor Engelstalige cliënten is
de vragenlijst voor volwassen
cliënten vertaald naar het Engels.
De data over 2018 worden nu
geanalyseerd en in maart zal een
rapportage verschijnen over de
uitkomsten.

Klachtbehandeling
Voor klachtbehandeling vallen VITtherapeuten onder de klachtwet
Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg. De VIT heeft alle
daaruit voortvloeiende verplichtingen
voor haar therapeuten collectief
geregeld bij de geschilleninstantie
SCAG, Stichting Complementaire en
Alternatieve Gezondheidszorg. Deze
heeft een door VWS erkende
geschillencommissie, een erkend
klachtenreglement, een poule van
klachtenfunctionarissen èn een
klachtencommissie voor klachten die
vallen onder de Jeugdwet.
In 2018 zijn er vier klachten geweest
en behandeld door een klachtenfunctionaris van de SCAG. In drie
situaties ging het om een klacht van
een ouder. De bemiddeling heeft er
(uiteindelijk) voor de klager toe
geleid de klachtsituatie af te kunnen
sluiten. In één situatie betrof het een
klacht over het gedrag van de
therapeut. Deze klacht heeft de
klager voorgelegd aan het
tuchtcollege.

ISO certificering
Er is het afgelopen jaar gewerkt aan
het klaarstomen van de VIT voor een
ISO-certificering. De ISO voor de
zorg (EN15224) voorziet in een
holistische benadering van
gezondheid en spreekt de taal die bij
onze sector past.
Voor de ISO-certificering wordt onder
meer gekeken naar transparante en
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consistente procedures voor borging
en verbetering van kwaliteit. Met een
ISO- certificaat wordt aangetoond
dat de VIT betrouwbaar is op
kwaliteit. Zorgverzekeraars zullen in
de toekomst beroepsverenigingen
scherper op kwaliteit gaan
selecteren. De VIT wil daar klaar
voor zijn. Voorafgaand aan het
certificaatrecht is in oktober 2018
middels een initiële audit getoetst of
de VIT voldoet aan de normen voor
certificatie. De uitgevoerde audit is
met een positief advies aan de
reviewer van KIWA aangeboden voor
het certificatiebesluit. Het besluit
heeft vervolgens geleid tot het per 1
februari 2019 verleende certificaat
NEN-EN-IS0 9001:2015.
De VIT geeft met een ISO
certificering de kindertherapeuten
een extra handvat in hun contact
met gemeenten. In het verlengde
hiervan kan de individuele praktijk
van de VIT kinder- en jongerentherapeut (tegen geringe kosten per
jaar) ook worden gecertificeerd.

Praktijkvoering binnen weten regelgeving
Ook in 2018 is weer gewerkt aan het
voorbereiden van de leden op de
nieuwe wet- en regelgeving waaraan
zij moeten voldoen. Zoals de AVG en
het afwegingskader behorend bij de
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder is er een
collectieve afsluiting van een
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met
rechtsbijstand onderzocht.

De AVG
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe
privacy wet Algemene Verordening
op Gegevensbescherming, de AVG,
van kracht. De VIT heeft haar leden
hierop voorbereid door een lezing te
organiseren die werd gegeven door
twee in de wet gespecialiseerde
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advocaten. Zij gingen in op de
betekenis van deze wet in het
algemeen en specifiek voor onze
praktijkvoering. Ook heeft de VIT de
daarbij behorende vereiste
documenten, zoals een privacy
document, het register van
activiteiten, en de verwerkersovereenkomst, aan haar leden
beschikbaar gesteld.

Meldcode en afwegingskader
in 2018 heeft de VIT de
gecertificeerde workshop over de
meldcode, georganiseerd door de
SCAG, onder de aandacht van haar
leden gebracht. Veel therapeuten
hebben deze gevolgd.
Vanaf 1 januari 2019 treedt er een
wijziging in het Besluit verplichte
meldcode in werking. Vanaf dat
moment is een afwegingskader
onderdeel van de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Iedere beroepsgroep beschikt over
een specifiek op haar eigen
beroepsuitoefening toegesneden
afwegingskader. Op basis van dit
kader wegen de therapeuten het
risico op en de aard en ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het stelt hen in staat
te beoordelen of sprake is van
dusdanig ernstig huiselijk geweld of
ernstige kindermishandeling, dan wel
een vermoeden daarvan, dat een
melding bij Veilig Thuis is
aangewezen.
De VIT heeft een afwegingskader
opgesteld en aan haar leden
beschikbaar gesteld. Ook zal zij een
aandachtsfunctionaris aanstellen.

Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De VIT heeft haar leden een
collectieve afsluiting van een
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met
rechtsbijstand voorgesteld. Ze wil
hiermee de kwaliteit van de
verzekering borgen en ervoor zorgen
10

dat leden goed terzijde worden
gestaan in geval van een klacht. Een
klantvriendelijke met een scherpe
prijs was de insteek.
Er is met enkele verzekeraars
onderhandeld, waaruit een
aantrekkelijk voorstel is gekomen.
Met ingang van januari 2019 hebben
278 leden zich dan ook aangemeld
voor deze collectieve verzekering.
Niet iedereen kon overstappen. Een
aantal leden heeft aangegeven dit op
een later moment te doen.

Participeren in het netwerk
De VIT is aangesloten bij twee
koepelorganisaties. Dit zijn de NAP,
de Nederlandse Associatie voor
Psychotherapie en RBCZ waarvan de
officiële naam in 2018 is geworden,
Stichting Hbo Register
Complementaire Zorg.
Bij RBCZ participeert de VIT actief in
de RBCZ Sector Psychosociaal,
waarin het afgelopen jaar vijftien
beroepsverenigingen zitting hadden.
Bij de NAP bezoekt de VIT de
bijeenkomsten voor het
Platformoverleg en de Algemene
Ledenvergaderingen.

RBCZ
De RBCZ Sector Psychosociaal kwam
het afgelopen jaar met vijftien
beroepsverenigingen vijf keer bij
elkaar. Belangrijke onderwerpen die
zijn behandeld waren: de opleidingseisen, na- en bijscholingseisen en het
afwegingskader.
Daarnaast heeft RBCZ voor besturen
van de aangesloten beroepsverenigingen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de
AVG en heeft zij de beroepsverenigingen voorbeelddocumenten
beschikbaar gesteld. Zo stelde zij de
beroepsverenigingen in de
gelegenheid haar leden te helpen aan
deze wet te voldoen.
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NAP
De NAP is de koepelorganisatie met
een register voor therapeuten met
een Europees Certificaat
Psychotherapie. In 2018 waren er
twee bijeenkomsten voor het
Platformoverleg en één Algemene
Ledenvergadering, die de VIT heeft
bezocht.
Belangrijk gespreksthema tijdens
deze bijeenkomsten was het
voortbestaan van de NAP. Het aantal
NAP -geregistreerden neemt namelijk
af en daarmee ook de financiële
middelen. Het voortbestaan van de
NAP staat hiermee onder druk.
Het NAP-bestuur zet in op een
verandering van de organisatiestructuur, namelijk van vereniging
naar stichting. De VITvertegenwoordigers hebben
aangegeven er geen vertrouwen in te
hebben dat deze verandering de
situatie van de NAP zal doen
veranderen. Zij hebben samenwerking met RBCZ voorgesteld. In de
praktijk blijkt dat steeds meer
therapeuten met een ECP aansluiten
bij RBCZ.
Dit voorstel heeft het NAP-bestuur
van de hand gewezen. De VIT blijft
echter voorstander van
samenwerking met RBCZ.

RBCZ werkgroep kinder- en
jongerentherapeuten
De VIT neemt namens haar
jeugdtherapeuten deel aan de RBCZ
Werkgroep kinder- en
jongerentherapeuten om deze
therapeuten te profileren in de zorg
die aan kinderen en jongeren wordt
geboden. De werkgroep is in 2018
regelmatig bijeengekomen. Er is een
website opgezet om de integratieve
kinder- en jongerentherapeuten te
profileren, die in 2019 online gaat.
Verder heeft de VIT binnen deze
werkgroep een afwegingskader
geschreven, in navolging van de
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Meldcode. Bij wet is iedere
beroepsgroep namelijk verplicht per
1 januari 2019 een afwegingskader
te hebben. Ook is met input van de
werkgroep door de VIT het
beroepscompetentieprofiel kinder- en
jongerentherapeut (in concept)
opgesteld. Verder heeft RBCZ op
verzoek van de VIT en de werkgroep
een apart register geopend voor hbo
geschoolde kinder- en
jongerentherapeuten.

Uitwisseling en steun
Ieder jaar zijn er voor VIT-leden
diverse mogelijkheden elkaar te
ontmoeten, te inspireren en om
kennis uit te wisselen.
In situaties waarin leden behoefte
hebben aan het delen van
vertrouwelijke informatie en advies,
kunnen zij een beroep doen op een
vertrouwenspersoon.

Workshops
In 2018 is vóór de algemene
ledenvergadering van 24 maart een
workshop geweest over de nieuwe
privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming, de AVG. Na
de algemene ledenvergadering van
10 november was er de workshop De
Impact van verlieservaringen op de
relatie met je kind, gegeven door
Toekie van Apeldoorn met assistentie
van VIT-lid Pauline Allan.

Jubileumdag: de VIT 25 jaar!
In 2018 bestond de VIT 25 jaar en
dat is op 6 oktober groots gevierd!
Na de opening memoreerde erelid
Henk Riesmeijer, één van de
oprichters van het eerste uur, het
ontstaan van de VIT. Dit werd
gevolgd door een interactieve lezing
van psychiater, schrijver en
columnist Bram Bakker, met als
onderwerp Verbinding. Daarna was
het tijd voor de workshops:
Systemisch spelen, De roulerende
rekening, Buitenbeentjes en Dasje
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los, riempje af. Na de borrel en het
diner in buffetvorm, was het tijd om
te dansen. De muziek werd verzorgd
door één van de leden: Harold Sauer
in de rol van DJ met zijn Freestyle
Party Machine.

Ontmoetingsbijeenkomst
nieuwe leden
Voor nieuwe VIT-leden is in 2018
eenmaal een ontmoetingsbijeenkomst
geweest. Deze bijeenkomst is vooral
informatief en daarnaast is er
gelegenheid om met elkaar en het
bestuur kennis te maken.

Vertrouwenspersoon
Het afgelopen jaar hebben vijf VITleden een beroep gedaan op de
vertrouwenspersoon. Het waren
vooral kindertherapeuten die
geconfronteerd werden met een
situatie waarin een klacht op de loer
lag. Situaties waarin ouders vaak zijn
verwikkeld in een vechtscheiding. De
vereniging beziet of er trainingen,
workshops, zijn gericht op het
omgaan met risicofactoren en het
voorkomen van klachten, terwijl er
hulp geboden kan blijven worden aan
het kind.
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Bijlage: Samenstelling organen en commissies in 2018
Beroepsvereniging: Vereniging van Integraal Therapeuten
Zetel: Amersfoort
KvK: 40507725 Gooi- en Eemland

Secretariaat

Vereniging van Integraal Therapeuten
Bijvoetstraat 18
5103 MG Dongen
T: 06 - 53 664 194
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
W: http://www.vit-therapeuten.nl

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Voorzitter:

Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid communicatie:

Catharina van der Schoot
voorzitter@vit-therapeuten.nl
Marjo Adan
secretaris@vit-therapeuten.nl
Giep van Werven
penningmeester@vit-therapeuten.nl
Arnoud van der Wijngaard
communicatie@vit-therapeuten.nl

Externe Ondersteuning
Secretariaatswerkzaamheden:
Uitbesteed aan het bureau BIMMO en uitgevoerd door dhr. A. Tabeling
secretariaat@vit-therapeuten.nl
Financiële administratie / ambtelijk penningmeester:
Uitbesteed aan het bureau BIMMO
Beleidsmedewerker:
Uitbesteed aan Dorrestein Praktijk en uitgevoerd door mw. drs. A.E.G. Dorrestein
beleidsmedewerker@vit-therapeuten.nl
Visitatie:
Uitbesteed aan het bureau AVAR, contactpersonen vanuit het bestuur:
Marjo Adan en Giep van Werven
Cliënttevredenheidonderzoek, CTO:
Uitbesteed aan Dorrestein Praktijk
Vertrouwenspersoon:
drs. H. van der Esch
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Commissies

Commissie onderzoek kwaliteit opleidingen (COKO)
Bert Terhell (coördinator)
Dimitri Roudenko
vanaf 24-03-2018
Miriam van Hennik
vanaf 24-03-2018
Loes Kaijen
vanaf 01-09-2018
E: coko@vit-therapeuten.nl
Toelatingscommissie
Giep van Werven
Anneke Dorrestein
Linda Wennekers
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
Welkomstcommissie
Mirjam Beekman
Lindsey Bolle
Hilde Kwakkel
Annemarie de Koning
Jannet Prinsen
Hans Strack

Jacqueline Tournier
Rosalie Visser
Willy Visser- van der Klogt
Inger Klein
Magda Adema

Commissie herregistratie
Jacqueline van Noort (coördinator)
Erhard Föllmi
Deanneke Steenbeek
vanaf 24-03-2018
E: herregistratie@vit-therapeuten.nl
Communicatiecommissie
Jacqueline Siksma
Arnoud van der Wijngaard
E: communicatie@vit-therapeuten.nl
Kascommissie
Truus Busschers
Amira Goos
tot
24-03-2018
Bert Terhell
vanaf 24-03-2018
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
Beroepscommissie
Frits Henstra
Stella Onbag
Karin Kruisweg
Ilse Geerars-van Vonderen
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vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

01-04-2018
01-04-2018
01-04-2018
15-11-2018
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Tijdelijke Commissie Kwaliteitsbewaking van Praktijkvoering in
Buitenland (CKPB)
Dimitri Roudenko
tot 10-11-2018
Jacqueline Siksma
tot 10-11-2018

Netwerkverbanden

Netwerk Kindertherapeuten Nederland
contactpersonen:
Linda Wennekers
Esther Wink
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten
contactpersonen:
Linda Wennekers
Hella van Riet
Anneke Dorrestein
RBCZ Sector Psychosociaal
contactpersonen:
Catharina van der Schoot
Anneke Dorrestein
E: voorzitter@vit-therapeuten.nl
NAP Platform
contactpersonen:
Marjo Adan
Erhard Föllmi
Anneke Dorrestein
E: beleidsmedewerker@vit-therapeuten.nl
Ereleden
S.J. Elsinga
dr. J.H. Riesmeijer
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