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Voor cgt’ers

Als lid van de VGCt mag je de titel cognitief gedrags
therapeut VGCt® (in opleiding) voeren*. Dit keurmerk staat
uitstekend aangeschreven in de ggz en wordt regelmatig
gevraagd in vacatures.
Verder krijg je als lid:
•K
 orting op congressen, workshops, studiedagen en werk
bezoeken, zoals het najaarscongres en de voorjaars
workshops
•E
 xclusieve live-toegang tot de VGCt-webinars
• Een persoonlijk digitaal PE-portfolio om je opleidingen in
bij te houden
• Relevante vacatures per mail (optioneel)
• Korting op brochures voor cliënten
• De laatste informatie over je vak:
- Het tijdschrift Gedragstherapie (4 keer per jaar)
- Boeken over cgt met 20% korting
- De papieren nieuwsbrief (4 keer per jaar)
-D
 e gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief (tweewekelijks)
- Toegang tot het ledendeel van het kennisnet op vgct.nl
(met onder meer N=1-verslagen)
Daarnaast kun je:
• Gevonden worden als cognitief gedragstherapeut op vgct.nl
• Je aansluiten bij een of meer van de 15 secties (zoals angst
stoornissen, verslaving, kinder- en jeugdgedragstherapie of
oplossingsgerichte cgt)
• Een beroep doen op de VGCt-vertrouwenspersonen of het
College van Beroep
* Zie voor meer informatie vgct.nl/lidworden

‘Door mijn
VGCtregistratie
heb ik een
streepje
voor’

Over de VGCt
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de
wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten
en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Met ruim 5000 leden
zijn wij de grootste psychotherapievereniging van Nederland.
De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige
en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én
uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. Wij
bewaken de kwaliteit van de permanente scholing en
supervisie van onze leden.

‘Via de sectie heb ik een
collega ontmoet die ook
werkt met eetstoornissen’
De VGCt doet dit door middel van:
•O
 rganiseren van bij- en nascholing
•A
 ccrediteren van opleidingen
•B
 ehartigen van de maatschappelijke belangen van
haar leden
• Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
• Kwaliteitsregistraties op postacademisch en
post-hbo-niveau
•S
 ervice aan haar leden en belangstellenden
Voor onze leden willen wij een inspirerende, innovatieve,
effectieve en inhoudelijk interessante vereniging zijn die
stimuleert tot beter worden in je vak.

beter worden in je vak

vgct.nl

