Laudatio

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

Dr. Kees Korrelboom
op donderdag 18 november 2004
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGCt te Veldhoven

Kees Korrelboom heeft vele en grote verdiensten voor de vereniging, welke vooral zijn
gelegen op het vlak van de Opleidingscommissie. Vanaf 1992 maakte Kees deel uit van deze
commissie, eerst als lid van de subcommissie Accreditatie Cursussen en vervolgens van
1994 tot eind 1996 als voorzitter van de gehele commissie. In deze periode gaf hij de
Opleidingscommissie een nieuwe structuur en leidde hij het project dat ten doel had alle
bepalingen met betrekking tot de opleiding tot gedragstherapeut in het Huishoudelijk
Reglement van de VGt bijeen te brengen in een nieuw document: het
Opleidingsreglement, op basis waarvan de Commissie nog steeds werkt.
Gedurende de periode 1992—1994 was Kees tevens lid van het bestuur van de vereniging.
Hij behartigde daar de portefeuille Opleidingszaken en trad uit hoofde hiervan op als trait
d‘union tussen bestuur en Opleidingscommissie.
Kees levert een bijzondere bijdrage aan de vereniging door de inhoudelijk krachtige,
heldere, vriendelijke en niet-controversiële wijze waarop hij debat uitlokt over zaken die de
opleiding tot (cognitief) gedragstherapeut betreffen en die (dus) te maken hebben met
kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborgingonderwerpen zoals herregistratie, leertherapie, de
kwaliteit van supervisoren. Kees is een bruggenbouwer, zowel in de vereniging als in de
relatie van de VGCt met andere Specialistische Psychotherapieverenigingen.

Kees stimuleert het debat over de vereniging en over het vak niet alleen tijdens
bijeenkomsten maar ook via publicaties van en voor de vereniging zoals het Bulletin en het
Tijdschrift Gedragstherapie. Hij levert daarmee ook een bijdrage aan de ontwikkeling van
de vereniging als kennisgemeenschap van onderzoekers, docenten en professionals op het
terrein van de cognitieve gedragstherapie. Kortom: Kees is een persoon die wij met ingang
van heden terecht Lid van Verdienste van de VGCt mogen noemen.
Bestuur VGCt
18 november 2004

