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Voorwoord
In dit verslag legt de Vereniging van Integraal
Therapeuten (VIT) verantwoording af over haar
activiteiten in de periode 1 januari tot en met 31
december 2017.
Er is veel werk verzet. Om al dat werk voor elkaar
te krijgen heeft het bestuur vanaf april gebruik
gemaakt van externe deskundigheid in de vorm van
een beleidsmedewerker.
Door het bestuur is in samenwerking met de
beleidsmedewerker en het secretariaat aandacht
besteed aan diverse veranderingen in de kwaliteitslijn van de VIT: het
implementeren van alle eisen betreffende de nieuwe klachtwet, de Wkkgz, het
regelen van de visitaties door een extern bureau, en het in het leven roepen van
een beroepscommissie.
Alle nieuwe en vernieuwde informatie is doorgevoerd in de diverse documenten
(reglementen en functieprofielen van de commissies) en op de website van de
VIT. Ook zijn de voorbereidingen getroffen tot het aanpassen van het
huishoudelijk reglement en de statuten.
De VIT heeft ook in 2017 regelmatig contact gehad met externe instanties zoals
de koepels (de Sector Psychosociaal van het RBCZ, en de NAP) en de Werkgroep
RBCZ kinder- en jongerentherapeuten, om informatie te vergaren en uit te
wisselen, en om mee te denken.
Intern zoekt de VIT actief contact met de leden. Tot onze vreugde neemt de
verbinding weer toe. De opkomst voor de inspiratiedag was groot, er was veel
belangstelling voor de bijeenkomst van kinder- en jongerentherapeuten rondom
de relatie met de gemeenten, en de bijeenkomsten voor nieuwe leden werden
druk bezocht.
De VIT heeft veel betrokken en gemotiveerde leden die zich in commissies of in
ad hoc zaken met enthousiasme voor de vereniging inzetten. Zonder hun
bijdrage kan een vereniging niet bestaan. Wij danken hen voor hun inzet en
betrokkenheid.
Catharina van der Schoot
Voorzitter VIT-bestuur

Vereniging van Integraal
therapeuten
De Vereniging van Integraal
Therapeuten (VIT) is een
beroepsvereniging voor therapeuten
met een integrale visie. Zij hebben
aandacht voor de lichamelijke,
emotionele, mentale en spirituele
dimensies van de cliënt, waarbij zij
de verschillende methodieken waarin
zij zijn geschoold integreren, zodat
zij de behandeling op de cliënt
kunnen afstemmen. Deze aanpak
maakt een kortdurende en effectieve
behandeling mogelijk. Indien nodig
werkt de therapeut samen met, of
verwijst door naar, andere disciplines
in de (reguliere) zorg.
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
psychotherapie en psychoenergetisch werken.
Daarbinnen kunnen methodische
specialisaties zijn, zoals bijvoorbeeld:
systemisch werken, neurolinguïstisch
programmeren (NLP), EMDR,
regressie-therapie en psychooncologische therapie.

Kwaliteit
VIT-therapeuten hebben minimaal
hbo werk -en denkniveau en hebben
een therapeutische beroepsopleiding
op (post-)hbo niveau gevolgd.
Aangesloten therapeuten beschikken
vrijwel allemaal over de vereiste
medische -en psychosociale
basiskennis. Sommige therapeuten
hebben ervoor gekozen niet de
psychosociale basiskennis te volgen.
Deze therapeuten komen niet voor
vergoeding door de zorgverzekeraars
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in aanmerking en zijn dan ook niet
doorgegeven voor de zorggids. Vijf
leden hebben vrijstelling omdat zij
binnen nu en vier jaar hun praktijk
zullen sluiten wegens pensionering.
Een belangrijke pijler in de
professionele ontwikkeling van de
VIT-therapeut is de aandacht voor
diens persoonlijke
ontwikkelingsproces, wat na de
gevolgde beroepsopleiding wordt
voortgezet tijdens intervisiebijeenkomsten en door het volgen
van na- en bijscholingen.
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.
Het logboek wordt jaarlijks
beoordeeld door de Commissie
herregistratie.
De VIT- Commissie Onderzoek
Kwaliteit Opleidingen (COKO) heeft
contact met (geaccrediteerde)
beroepsopleidingen en onderzoekt de
mate waarin de kwaliteit en de
inhoud van de opleiding aansluiten
bij de visie van de VIT.

Ontwikkeling ledenbestand
Aan het einde van het jaar 2017
heeft de VIT 320 leden, waarvan 315
A-leden, 3 studentleden en 2
ereleden. Hiervan werken 127 Aleden in de categorie integratieve
psychotherapie met volwassenen, 45
A-leden in de categorie met
jongeren, 128 A-leden in de
categorie met kinderen. Er zijn 15 Aleden in de categorie therapeutische
coaching.
Er komen ook combinaties van deze
categorieën voor.
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Van de A-leden zijn er 220 lid van
RBCZ, 75 zijn lid van de NAP en 20
zijn lid van beide koepelorganisaties.
Van alle A-leden zijn er eind 2017
veertien leden, die geen PsBK
hebben en ervoor kiezen deze
opleiding niet te volgen. Zij staan als
zodanig ook vermeld op de VIT
website. Sessies in hun praktijk
worden niet door de zorgverzekeraars vergoed. Drie leden zijn
in 2017 gestart met de PsBK
opleiding en zullen naar verwachting
hun diploma behalen in 2018.

Nieuwe leden
In het jaar 2017 hebben 47 personen
zich aangemeld om A-lid te worden
van de VIT.
Hiervan bleken 12 personen vanwege
hun opleiding niet in aanmerking te
komen voor het VIT-lidmaatschap.
Met zes personen vindt een
toelatingsgesprek plaats in 2018.
Met de overige 29 kandidaten is in
2017 een toelatingsgesprek geweest.
Zij zijn, op 1 persoon na, allen als Alid toegelaten. De meesten van hen
zijn in 2017 als lid ingeschreven.
Voor 12 therapeuten gebeurt dit met
ingang van 1 januari 2018.

Bijna driekwart van hen (73%) is
gestopt en/of met pensioen gegaan.
Een aantal therapeuten heeft
(tijdelijk) om gezondheidsredenen
hun praktijkvoering stilgelegd.
Eén therapeut is overgestapt naar
een andere beroepsvereniging.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van de VIT bestaat uit
de voorzitter, de secretaris, de
penningmeester en de
communicatiemedewerker. In 2017
heeft het bestuur ondersteuning
gezocht bij een externe deskundige,
die bijdraagt aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid, aangezien
er (te)veel werk ligt voor de vier
bestuursleden om de vereniging te
‘runnen’ en verder te ontwikkelen.
Voor vragen van leden, potentiële
leden en andere belanghebbenden is
het secretariaat bereikbaar,
telefonisch en/of per e-mail.
De ambtelijk penningmeester
verzorgt de facturering voor de
toelatingsgesprekken en contributie,
controleert de ontvangen facturen en
declaraties, voert de betalingen uit,
houdt het boekhoudsysteem bij,
archiveert en stelt de kwartaalrapportages en conceptbegroting op
en houdt de website bij.

Financiën

Vanwege het grote aantal nieuwe
leden is er in 2017 twee keer een
ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe
leden georganiseerd.

Afscheid van leden
In het afgelopen verenigingsjaar
hebben 26 A-leden hun lidmaatschap
beëindigd.
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De kascommissie controleert de
financiële huishouding van de
vereniging en stelde vast dat voor
2017 de uitgaven in
overeenstemming zijn met de
begroting. De commissie constateert
geen onregelmatigheden. Het
boekjaar 2017 is dan ook positief
afgesloten. De kascommissie brengt
hiervan verslag uit in de ALV van
maart 2018.
De financiële verantwoording over
2017 is terug te vinden in de
‘jaarrekening 2017’. Dit document is
in te zien op het interne deel van de
website van de VIT.
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Algemene ledenvergadering
Er zijn in 2017 twee algemene
ledenvergaderingen (ALV’s) geweest,
op 18 maart en 7 oktober. Hierbij
waren resp. 68 en 58 leden
aanwezig. Daarnaast was er een
extra ingelaste algemene
ledenvergadering op 22 april, die
ging over de uitvoering van de
visitaties. Te bespreken onderwerpen
waren: visitatie door een extern
bureau of door intern daartoe
opgeleide therapeuten en de betaling
van de visitatie, contributieverhoging
of als lid zelf de visitatie betalen.

VIT-commissies
Er zijn vijf commissies binnen de VIT
die mede zorgdragen voor de
uitvoering van het beleid van de
vereniging. Deze commissies zijn:
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.
Het bestuur heeft zich in 2017
opnieuw gebogen over de functie van
de welkomstcommissie, die het
toelatingsgesprek zou vervangen.
Uiteindelijk is, mede na goedkeuring
van de leden in de algemene
ledenvergadering van oktober, de
functie van de toelatingscommissie
hersteld. De welkomstcommissie kan
daarmee haar doel en taak, welkom
heten van nieuwe leden en hen
ondersteunen bij de praktijkvoering,
realiseren zonder in een
conflicterende positie te komen.
Voor deze commissies zijn
functieprofielen geschreven.
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Voor de taak van de
beroepscommissie is een functieprofiel en een reglement opgesteld.
In oktober- tijdens de ALV- is een
tijdelijke commissie ingesteld die zich
buigt over het toelaten en/of
continueren van het VITlidmaatschap van therapeuten die
zich met hun praktijk hebben
gevestigd in het buitenland: de
Commissie Kwaliteitsbewaking van
Praktijkvoering in het Buitenland.
In 2017 is er de wederom de
commissie VIT-inspiratiedag
geweest, die zich heeft bezig
gehouden met het organiseren van
de jaarlijkse VIT-inspiratiedag.
Van een aantal commissies zijn begin
2017 de werkzaamheden beëindigd.

Door de invoering van de externe
visitatie en de nieuwe klachtwet
Wkkgz werden resp. de
visitatiecommissie, en de
klachtencommissie overbodig.

Toelatingscommissie
Therapeuten die lid willen worden
van de VIT en voldoen aan de
opleidingsvereisten worden
uitgenodigd voor een gesprek met de
toelatingscommissie. De toelatingscommissie wordt gevormd door twee
leden van het bestuur. In dit gesprek
wordt vooral gescreend op de
therapeutische attitude en het
herkennen van valkuilen, en - indien
nodig - het inschakelen van hulp.
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Daarnaast wordt de persoon
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. In 2017 is met 29
personen een toelatingsgesprek
geweest, waarvan er 28 zijn
toegelaten tot lid van de VIT.

Welkomstcommissie
Betrokkenheid van de leden, actief of
passief, is noodzakelijk om het
kwaliteitsbeleid van de VIT door
leden te laten oppakken en hun
praktijkvoering daarop te laten
aansluiten.
Op verschillende wijzen wil de VIT
betrokkenheid stimuleren.
Het doel van de welkomstcommissie
is dat het nieuwe VIT-lid kennis
maakt met collega therapeuten die
langer lid zijn van de VIT. Er kan van
gedachten worden gewisseld over de
praktijkvoering en er kunnen vragen
worden gesteld.
Daarnaast is het bezoek van de
welkomstcommissie een gelegenheid
zicht te 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 gesteld worden. Kortom: met
de welkomstcommissie wordt inhoud
gegeven aan het kennismaken,
informeren en verbinden van nieuwe
leden en is er zicht op de
praktijkvoering van nieuwe leden.
De welkomstcommissie bestaat eind
2017 uit elf personen. In oktober
2017 is na het vaststellen van de
invulling van deze commissie het
functieprofiel geschreven en in 2018
gaan de leden na een inwerktraining
van start.
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Commissie herregistratie
Leden van de VIT vullen over elk
kalenderjaar in een logboek in wat zij
aan na- en bijscholing hebben
gevolgd, hoeveel
intervisie/supervisie-bijeenkomsten
zij hebben gehad en wat zij hebben
gedaan aan literatuurstudie. De
commissie herregistratie checkt of
leden hun logboek volgens de
hiervoor opgestelde criteria hebben
ingevuld, zodat zij zich kunnen herregistreren.

Over 2017 moesten 264 leden hun
logboek inleveren. Dit is minder dan
dat er aan leden waren in 2017, er
zijn namelijk een aantal leden die
hun lidmaatschap eind 2016 hebben
beëindigd. Over het jaar 2017 kon
het logboek voor het eerst online
ingevuld worden en inmiddels is
gebleken dat dit goed bevalt.
Van de 264 leden waren er elf die
(nog) niet aan de eisen voldeden.
Twee leden hebben uitstel gekregen
vanwege persoonlijke
omstandigheden.

Commissie Onderzoek
Kwaliteit Opleidingen
Deze commissie (COKO) bezoekt
beroepsopleidingen om te bezien of
de opleiding qua visie en curriculum
aansluit bij de visie en missie van de
VIT. Daarbij dient het gesprek om de
vragen en onduidelijkheden die er
zijn te bespreken en de kennis die de
VIT heeft over eisen, erkenning te
delen.
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In 2017 zijn er geen
beroepsopleidingen bezocht. Twee
commissieleden hebben afgezien van
deelname. Er heeft zich een nieuw lid
aangemeld.

Communicatiecommissie
In 2017 heeft de
communicatiecommissie regelmatig
nieuwsbrieven uitgebracht.
In 2018 zullen de ideeën die er zijn
over communicatie met de leden
verder worden uitgewerkt.

Visitatie en klachten
VIT-leden worden op verschillende
manieren ook extern getoetst op de
kwaliteit van hun praktijkvoering.

Visitatie
Visitatie is een verplicht onderdeel
van de kwaliteitsbewaking van de
VIT. De praktijk van ieder VIT-lid
wordt één keer in de vijf jaar door
een extern bureau gevisiteerd.
In 2017 heeft de VIT besloten de
visitaties door externe visiteurs te
laten uitvoeren en visitatiebureau
AVAR hiervoor benaderd. Zij
hanteren bij het visiteren de RBCZ
(koepel) visitatie-protocollen, die
door de VIT zijn toegeschreven op de
VIT-therapeuten.
De protocollen zijn aangevuld met de
eisen die de NAP (koepel) vraagt van
de bij haar geregistreerde ECPhouders. Het bestuur rapporteert
ieder kwartaal over de visitaties aan
het RBCZ en aan de NAP.
In 2017 zijn er 55 therapeuten
gevisiteerd. De algehele conclusie
van het externe bureau AVAR is dat
VIT-therapeuten hun praktijk op orde
hebben. Er zijn ook aandachtspunten
naar voren gekomen: vermelding
van het Wkkgz-klachtrecht op de
website van de therapeut en in de
behandelovereenkomst, het
vermelden van de prestatiecode op
de facturen en het vermelden van de
AGB-codes op websites en facturen.
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Klachtbehandeling
Op 1 januari 2017 werd de klachtwet
de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg, van kracht. Deze
geldt ook voor zorgaanbieders in de
complementair alternatieve zorg en
daarmee vallen zij voor het eerst ook
officieel onder een klachtwet.
De Wkkgz stelt dat zorgaanbieders
verplicht zijn te beschikken over een
gratis klachtenfunctionaris voor de
cliënt die klaagt en over een
geschillencommissie.
Ook is een VIM-register (Veilig
Incident Melden) verplicht.
De VIT heeft alle verplichtingen voor
haar therapeuten collectief geregeld
bij de geschilleninstantie SCAG,
Stichting Complementair Alternatieve
Gezondheidszorg. Deze heeft een
door VWS erkende
geschillencommissie, een erkend
klachten-reglement en ook de
beschikking over een poule van
klachten-functionarissen.
Natuurlijk heeft het de voorkeur van
de VIT dat de cliënt zijn onvrede
met de therapeut bespreekt en dat
ze hier samen uitkomen. Lukt dat
echter niet, dan heeft een cliënt de
mogelijkheid zijn klacht bij de
beroepsvereniging neer te leggen
met het verzoek om een
klachtenfunctionaris. Als de inzet van
een klachtenfunctionaris geen
oplossing biedt voor de cliënt, kan
hij/zij het geschil voorleggen aan de
geschillencommissie.
In 2017 is er door vijf cliënten een
beroep gedaan op een
klachtenfunctionaris.
In alle gevallen heeft de inzet van de
klachtenfunctionaris ertoe geleid dat
de onvrede voor de cliënt is
weggenomen en de gang naar de
geschillencommissie niet nodig was.
Er zijn geen klachten neergelegd bij
het tuchtcollege.
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Netwerken
De VIT is aangesloten bij twee
koepelorganisaties, namelijk: het
“Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg” (RBCZ) en de
“Nederlandse Associatie voor
Psychotherapie” (NAP).
Bij de RBCZ participeert de VIT actief
in de RBCZ Sector Psychosociaal,
waarin afgelopen jaar 15
beroepsverenigingen zitting hadden.
Door participatie in de Sector kunnen
beroepsverenigingen meedenken
over het te voeren beleid en zijn zij
op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen en regelgeving
waaraan zij dienen te voldoen, zoals
opleidingseisen, de Wkkgz, visitatie
en AVG. Voor RBCZ zijn de
coördinatoren in deze Sector
belangrijke gesprekspartners voor
hun handelen en strategiebepaling.

Werkgroep RBCZ kinder- en
jongerentherapeuten
De VIT heeft namens haar
kindertherapeuten zitting in de
Werkgroep RBCZ kinder- en
jongerentherapeuten, om deze
therapeuten te profileren in de zorg
die aan kinderen wordt geboden.
Zeker nu gemeenten jeugdzorg in
hun takenpakket hebben en naar
blijkt uit onderzoek deze zorg
tekortschiet vinden wij het erg
belangrijk hierin te participeren.

RBCZ
De RBCZ Sector Psychosociaal kwam
het afgelopen jaar met 15
beroepsverenigingen vijf keer bij
elkaar. Belangrijke onderwerpen die
zijn behandeld, waren:
opleidingseisen, na- en
bijscholingseisen, visitatie en AVG.
Samen is nagedacht over eisen, die
voor alle beroepsverenigingen
acceptabel zijn.
De verdere uitwerking hiervan zal in
2018 plaatsvinden.

NAP
De VIT is ook aangesloten bij de
NAP. Dit is de koepelorganisatie
waarbij therapeuten met een
Europees Certificaat voor
Psychotherapie zijn aangesloten.
Het bestuur heeft twee ALV’s
bezocht, twee keer een
platvormvergadering en het 12 ½
jarig lustrumfeest van de NAP.
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De werkgroep is in 2017 regelmatig
bijeengekomen en heeft activiteiten
ondernomen om met andere
organisaties informatie uit te
wisselen en te verkennen wat deze
kunnen betekenen voor de kinderen jongerentherapeuten. De
registratie in de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is
verduidelijkt.
De contacten met het TeamUp
project zijn verstevigd. De hulp aan
vluchtelingenkinderen is uitgebreid
met therapiecontacten.

Netwerk Kindertherapeuten
Nederland
De VIT draagt vanaf 2005 actief bij
aan een netwerk van en voor
kindertherapeuten om ook andere
werkvelden in de kindertherapie te
verkennen en te onderzoeken, om
van elkaar te kunnen leren en elkaar
te kunnen versterken.
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Betrokken zijn de Nederlandse
Vereniging Van Speltherapeuten
(NVVS), de Nederlandse Vereniging
voor Psychomotorische
Kindertherapie (NVPMKT) en de
Vereniging van Integraal
Therapeuten (VIT). Het netwerk
maakt de onderlinge ontmoeting
mogelijk. Kindertherapeuten
inspireren en stimuleren elkaar en
wisselen inzichten en kennis
gekoppeld aan hun specialisme met
elkaar uit. In 2017 zijn er geen
speciale activiteiten geweest, wel is
het Netwerk bijeen geweest om
vervolgstappen te bespreken. Ook de
samenwerking met de RBCZ
werkgroep besproken.

Uitwisseling en
ondersteuning voor leden
Ieder jaar worden er voor VIT-leden
diverse mogelijkheden georganiseerd
om elkaar te ontmoeten, kennis uit
te wisselen en elkaar wellicht te
inspireren.
Ook heeft de VIT ervoor gezorgd dat
leden in situaties waar zij behoefte
hebben aan het delen van
vertrouwelijke informatie en aan
advies hierover, een beroep kunnen
doen op een vertrouwenspersoon.

Workshops
In 2017 zijn er twee workshops
georganiseerd na de Algemene
ledenvergadering.
De workshop “Running Therapy”
werd gegeven door een van onze
leden en de workshop “Wkkgz in de
praktijk van de zorgverlener” werd
verzorgd door de SCAG en met een
kennisquiz afgesloten.

De VIT-inspiratiedag
Op 17 november heeft de VIT voor
haar leden de jaarlijkse “VITinspiratiedag” georganiseerd.
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Op boerderij “De Boerinn” in Kamerik
konden leden elkaar deze dag
ontmoeten, bijpraten en kennis
opdoen. Professor dr. Damiaan
Denys hield een theatermonoloog:
“Een kleine inkijk in onze angsten”.
’s Middags waren er zeven
verschillende workshops. Leden
konden in twee rondes aan
workshops naar keuze deelnemen.

De inspiratiedag werd dit jaar door
meer dan 150 leden bezocht en er
kwamen veel positieve reacties op
deze dag.

Ontmoetingsbijeenkomst
nieuwe leden
Deze bijeenkomst is vooral
informatief en daarnaast is er
gelegenheid om met elkaar en het
bestuur kennis te maken.
Tijdens de bijeenkomst werd het
orakelspel gespeeld waarin vragen in
groepjes over praktijkvoering, het
werkveld, het vak, de VIT of de
persoonlijke ontwikkeling met elkaar
vanuit de verschillende invalshoeken
werden beantwoord.

Bijeenkomst kinder- en
jongerentherapeuten
Op zaterdag 30 september was er
een bijeenkomst voor kinder- en
jongerentherapeuten om hen te
informeren over de ontwikkelingen
binnen de Jeugdzorg en hierover met
elkaar van gedachten te wisselen.
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Eerst is er een presentatie gegeven
over de ontwikkelingen en de
verschillende overlegvormen die
reeds bestaan. Vervolgens hebben
vier kinder- en jongerentherapeuten
in de vorm van een interview verteld
over hun ervaringen met de
gemeente. De bijeenkomst werd als
inspirerend ervaren.

Vertrouwenspersoon
Sinds 2016 heeft de VIT een
vertrouwenspersoon en ook het
afgelopen jaar bleek er behoefte te
zijn aan het delen van vertrouwelijke
informatie.
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Vier mensen hebben een gesprek
gehad met de vertrouwenspersoon.
De ondersteuning van de
vertrouwenspersoon die zij hebben
ervaren heeft ertoe bijgedragen dat
zij vervolgens adequaat en naar
tevredenheid hebben kunnen
handelen.
Eén persoon had te maken met een
mogelijk royement en heeft hiervoor
de steun van de vertrouwenspersoon
gezocht.
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Bijlage: Samenstelling organen en commissies in 2017
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

Ondersteuning
Secretariaatswerkzaamheden:
Uitbesteed aan het bureau BIMMO en uitgevoerd door dhr. A. Tabeling
secretariaat@vit-therapeuten.nl
Financiële administratie:
Uitbesteed aan het bureau BIMMO
Beleidsmedewerker:
Vanaf 01-04-2017 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
Vertrouwenspersoon:
Uitgevoerd door drs. H. van der Esch
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Commissies
Commissie onderzoek kwaliteit opleidingen (COKO)
Bert Terhell (coördinator)
Annemiek van Haastregt
tot
09-01-2017
Mirjam Borsje
tot
29-01-2017
Hans van der Esch
tot
01-09-2017
Alice Muller
van 01-05-2017 tot 31-12-2017
Dimitri Roudenko
vanaf 01-11-2017
E: coko@vit-therapeuten.nl
Toelatingscommissie
Stella Onbag
tot
01-05-2017
Hella van Riet
tot
01-05-2017
Giep van Werven
vanaf 01-10-2017
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
Welkomstcommissie
Mirjam Beekman
Lindsey Bolle
Manon Jacobs
Hilde Kwakkel
Annemarie de Koning
Jannet Prinsen

Hans Strack
Jacqueline Tournier
Alexander Verbree
Rosalie Visser
Willy Visser- van der Klogt

Commissie herregistratie
Jacqueline van Noort (coördinator)
Yvonne Langbein tot
01-05-2017
Erhard Föllmi
vanaf 01-05-2017
E: herregistratie@vit-therapeuten.nl
Communicatiecommissie
Jolanda van Veen
tot
01-03-2017
Jacqueline Siksma
vanaf 01-04-2017
Arnoud van der Wijngaard
E: communicatie@vit-therapeuten.nl
Kascommissie
Astrid Swaak-Saeijs
tot
01-04-2017
Amira Goos
Truus Busschers
vanaf 01-04-2017
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
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Tijdelijke Commissie VIT-inspiratiedag
Mieke de Beer
Miriam van Hennik
Jan Karssens
Yvonne van der Voorn
Tijdelijke Commissie Kwaliteitsbewaking van Praktijkvoering in
Buitenland (CKPB)
Dimitri Roudenko
Jacqueline Siksma

Netwerkverbanden
Netwerk Kindertherapeuten Nederland
contactpersonen:
Linda Wennekers
Kitty van Houten
tot
19-05-2017
Esther Wink
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten
contactpersonen:
Linda Wennekers
Hella van Riet
vanaf 01-05-2017
Anneke Dorrestein
vanaf 01-04-2017
RBCZ
contactpersonen:
Catharina van der Schoot
Giep van Werven
tot
01-07-2017
Anneke Dorrestein
vanaf 01-07-2017
E: voorzitter@vit-therapeuten.nl
NAP
contactpersonen:
Catharina van der Schoot
tot
01-09-2017
Marjo Adan
vanaf 01-09-2017
Anneke Dorrestein
vanaf 01-09-2017
E: beleidsmedewerker@vit-therapeuten.nl

Ereleden
S.J. Elsinga
dr. J.H. Riesmeijer
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