
Laudatio Arnold van Emmerik 

Wie Arnold van Emmerik kent, weet dat hij veel voor de vereniging heeft betekend. 

Vanaf november 2004 nam hij deel aan de najaarscongrescommissie. Hij was van 2007 

tot 2011 de voorzitter van deze commissie en opende samen met VGCt-voorzitter Kees 

Hoogduin het congres. Hij deed dit op een heldere, welbespraakte en prettige manier. 

Hij kondigde internationale grootheden aan en deed dat heel persoonlijk, waarbij de 

spreker helemaal tot zijn recht kwam.  

Arnold nam vanaf 2011 deel aan de ledenraad. Hij was gekozen in het ledensegment 

namens de mensen werkzaam op een universiteit. In 2012 besloot de vereniging 

tot een portefeuille wetenschap in het bestuur. Arnold greep deze kans met beide 

handen aan en werd bestuurslid. 

Bij het vertrek van Kees Hoogduin gaf Arnold aan de ambitie te hebben voor het 

voorzitterschap van de vereniging en in 2015 werd hij door de ledenraad gekozen 

tot voorzitter van de VGCt. Onder zijn voorzitterschap zijn de gesprekken met 

verschillende andere psychologie- en psychotherapieverenigingen geïntensiveerd 

en is P3NL ontstaan. Arnold werd daarvan vicevoorzitter en kreeg een belangrijke rol 

binnen P3NL als vertegenwoordiger van ‘de inhoud’. 

Ook heeft hij, samen met directeur Hubert van der Kleij, de aanzet gegeven tot het 

aangaan van de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen VEN en VSt in 

wat sinds 2020 de Koepel voor Effectieve Psychologische behandelingen heet. Samen 

vertegenwoordigen de deelnemende verenigingen de competenties van ruim 10.000 

psychologen die gespecialiseerd zijn in effectieve wetenschappelijk onderbouwde 

behandelingen. Arnold heeft de VGCt ook jarenlang vertegenwoordigd in de EABCT. 

Wat Arnold kenmerkt is dat hij gaat voor samenwerking, vernieuwing en duurzame 

verbinding. Belangrijk was zijn visie om de VGCt een inclusieve vereniging te laten 

zijn. Onder zijn voorzitterschap zijn de opleidingstrajecten voor gedragstherapeuten, 

supervisoren/docenten en cgw’ers vernieuwd. Zo zijn er praktijktoetsen gekomen, 

vernieuwingen in de N=1 doorgevoerd, competentieprofielen gemaakt en is de aanzet 

tot omvorming van de leertherapie naar persoonsgerichte vorming ingezet. Een 

doorbraak! De vereniging is onder zijn leiding doorgegroeid naar ruim 8.000 leden.

Arnold is iemand die makkelijk benaderbaar is en zijn contacten met het bureau zijn 

warm en betrokken. Mede onder zijn leiding zijn er belangrijke, noodzakelijke en 

toekomstbestendige structuurveranderingen aangebracht binnen het bureau. In dit 

traject bleef Arnold de grote lijn bewaken. 

De ledenraad heeft Arnold van Emmerik het lidmaatschap van verdienste van de VGCt 

verleend op 18 juni 2021.




