
Laudatio

Angeline Smeltink is iemand die sinds 2000 aan verschillende commissies 

van de VGCt heeft deelgenomen. Zij deed dit toen vrijwilligerswerk nog 
geheel vrijwillig was, zonder tegenprestatie anders dan een jaarlijks diner en 
deelname aan het congres. 

Angeline was actief in de opleidingscommissie van september 2000 tot 2010 

en in de commissie toelating in de periode 2000 tot en met maart 2016. Vanaf 

2011 was ze actief lid van de registratiecommissie en daarbinnen voorzitter van 

de taakgroep N=1.  Angeline heeft veel gedaan voor deze taakgroep, zoals het 
uitwerken van de richtlijnen voor de N=1, het opstellen van de do’s-en-don’ts, het 
uitwerken van procedures en het verzorgen van de workshop N=1-begeleiding. 
Betrouwbare VGCt-bronnen schatten dat Angeline in de periode 2000 tot 2016 
ongeveer 300 N=1’s heeft gelezen en beoordeeld. Een indrukwekkende score! Ook 
is zij, samen met anderen, actief bezig geweest om meer structuur en ordening aan 
te brengen in de beoordelingen. Zij doet dat op haar geheel eigen, kenmerkende 
wijze waarbij kwaliteit een belangrijk criterium is. 

Van januari 2013 tot en met eind 2016 was Angeline lid van de commissie 

supervisoren, een commissie die zich inzette voor de zorgvuldige formulering 
van de adviezen en zich bezighield met het uitwerken van de (zelf)beoordelings-
vragenlijsten voor de supervisor en de supervisant. Deze zijn onder anderen door 

haar gepresenteerd op het najaarscongres van 2016. Ook is zij actief geweest bij 
het opzetten van de onderlinge toetsing supervisoren. Kenmerkend voor haar 

inbreng is steeds de insteek van kwaliteit. Zij schuwt daarbij geen enkele discussie 

en kan ook heel vasthoudend zijn. Daarnaast hebben veel leden van de VGCt op 

de een of andere wijze met Angeline te maken gehad omdat zij veel rollen vervult: 

docent, trainer, cursusgever, supervisor en leertherapeut. 

Angeline deed en doet haar werk met plezier en met grote zorgvuldigheid. Goed 

cgt-onderwijs acht zij van groot belang voor de gezondheidszorg. Zij is een trouwe 
collega met verdiensten die zichzelf voor het bovenstaande niet op de borst zal 

kloppen. Vandaar dat de VGCt dat voor haar doet.

De ledenraad heeft Angeline Smeltink het lidmaatschap van verdienste van de 
VGCt verleend op 10 februari 2017.




