Laudatio

Uitgesproken door Prof. dr. Jan van den Bout, voorzitter van de VGCt,
bij gelegenheid van de toekenning van het
Lidmaatschap van Verdienste
van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie VGCt
aan

Dr. Else de Haan
op donderdag 18 november 2004
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGCt te Veldhoven

Else de Haan heeft vele en grote verdiensten voor de vereniging. Zij was een betrokken en
actief bestuurslid van de VGt gedurende de jaren 1989 -- 1995. Zij behartigde in het bestuur
de portefeuilles Dienstverlening en Bulletin. Sinds juli 1998 maakt zij deel uit van de
commissie Najaarsconferentie van de vereniging en draagt zij bij aan het grote succes dat
deze conferentie door de jaren heen steeds weer is.
Else heeft niet alleen op centraal verenigingsniveau grote verdiensten voor de vereniging
maar ook en zeker niet minder op het niveau van de sectie Kinder- en
Jeugdgedragstherapie. Zij is een van de gezichtsbepalende leden van deze sectie en draagt
aldus bij aan de betekenis van de vereniging voor vele van haar leden.
Sinds 1992 heeft zij de vereniging een aantal jaren vertegenwoordigd in de Algemene
Vergadering van de Europese Federatie EABCT totdat zij in 1999 toetrad tot het bestuur van
deze federatie. Sindsdien vervult zij in dit bestuur met groot enthousiasme en toewijding de
portefeuille van secretary/treasurer, de zwaarste post in de Board. Deze functie is weliswaar
geen VGCt functie in de strikte zin van het woord, maar zij verdient zeker vermelding
omdat Else er in hoge mate toe heeft bijgedragen dat in 2003 de EABCT een nieuwe Board
structuur heeft ingevoerd, die de federatie op een hoger niveau van organisatorische
volwassenheid heeft getild.

Afzonderlijke vermelding verdienen de kwaliteiten waarmee Else haar rollen binnen en
namens de vereniging vervult. Else beschikt over het vermogen om vanuit een
helikoptervisie (gewenste) ontwikkelingen te overzien. Zij oefent haar taken op
consciëntieuze, taakgerichte en initiatiefrijke wijze uit. Zij staat voor haar standpunten, niet
alleen op haar vakgebied. Zij heeft veel oog en oprechte belangstelling voor het wel en wee
van personen met wie zij te maken heeft. Deze oprechte belangstelling is buitengewoon
functioneel voor het faciliteren van ontwikkelingen binnen de vereniging en daarbuiten.
Else is in haar communicatie laagdrempelig en toegankelijk. Zij heeft lef en durf, spreekt
uit wat haar niet bevalt en spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.
Kortom: een persoon, die ook als mens het Lidmaatschap van Verdienste van de VGCt ten
volle verdient.
Bestuur VGCt
18 november 2004

