Laudatio Pim Wippoo
Uitgesproken door dr. Tom van der Schoot, secretaris van de VGCt, bij
gelegenheid van de toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste van de
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) aan drs. Pim
(J.H.) Wippoo op donderdag 9 november 2006 voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering van de VGCt te Veldhoven. Deze prijs werd posthuum
toegekend. Pim Wippoo overleed 29 oktober 2005, na een slopende ziekte. De prijs
werd op 9 november 2006 in ontvangst genomen door de heer Th. van Adrichem,
haar echtgenoot.
Pim Wippoo heeft grote verdiensten voor de VGCt gehad. Meer dan 30 jaar was zij lid en
met recht een ‘oudgediende’ in onze 40 jaar oude vereniging. Met haar innemende
persoonlijkheid heeft zij al die tijd een grote betrokkenheid getoond met betrekking tot de
gedragstherapie. We hebben haar daarbij leren kennen als iemand met grote inzet en
iemand die zich sterkt maakte voor de zaak van de gedragstherapie. Bijna 30 jaar was zij
supervisor van de VGt, later de VGCt. Velen volgden supervisie bij haar of waren bij haar in
leertherapie. Ruim 25 jaar gaf zij cursussen op het gebied van de gedragstherapie.
Gedurende jaren vormde zij met Jan Bernard een duo bij het geven van basiscursussen.
Een verscheidenheid aan bestuurlijke functies heeft zij in de VGt en later de VGCt bekleed.

Van 1976-1985 was zij secretaris van de Opleidingscommissie.

Met Josette ten Have-de Labije heeft zij de sectie Vrouwen en Gedragstherapie opgericht,
waarvan zij de voorzitter werd (1984-1990).

Van 1985-1990 was zij lid van het VGt-bestuur met de portefeuille Public Relations.

In de periode 1992-1995 was zij hoofdopleider van de VGt-registeropleiding
psychotherapie. Het was een spannende tijd waarin de VGt wilde aantonen een serieuze
medespeler te zijn op het gebied van het specialistisch psychotherapieonderwijs.
De opleiding werd een succes, al ging het pad van de hoofdopleider in relatie met het
toenmalige bestuur bepaald niet over rozen.

Zij richtte in 1993 de sectie Bedrijfsgerichte Gedragstherapie op waarbinnen zij
portefeuillehouder Opleidingen werd. Zij was tot 1996 actief binnen deze sectie.

Vanaf 1998-2005 was Pim secretaris van het College van Beroep. Dankzij haar
inspanningen is het onderwerp ‘ethiek binnen de cognitieve gedragstherapie’ een
serieus punt op de agenda van het bestuur geworden.
Pim Wippoo heeft over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de gedragstherapie
gepubliceerd: fobische vrouwen, de begeleiding van kankerpatiënten, dromen in de
gedragstherapie, stress en aan werk gerelateerde problematiek, podiumangst en
beroepsethische zaken. Zij heeft over deze onderwerpen eveneens voordrachten gehouden
of workshops georganiseerd.
Kortom, in de 40 jaar die de VGCt bestaat heeft Pim Wippoo ruim 30 jaar een belangrijke
rol gespeeld. Zij heeft zich op buitengewoon verdienstelijke wijze voor de Vereniging
ingezet en daarbij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging
en aan de verhoging van de kwaliteit van het werk van haar leden.
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