
Laudatio Jan van den Bout  

Uitgesproken door prof. dr. Cas Schaap, voorzitter van de VGCt, bij gelegenheid 
van de toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste van de Vereniging voor 
Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) aan prof. dr. Jan van den Bout op 
donderdag 9 november 2006 voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering 
van de VGCt te Veldhoven. 

 
Jan van den Bout was van 1998-2006 voorzitter van de VGt, later de VGCt.  
Hij is hiermee de langst zittende voorzitter van de vereniging geweest.  
Hij vervulde gedurende die ruim 8 jaar zijn taak op innemende, ruimte biedende, maar ook 
sturende wijze. Hij wist de vereniging met veel geduld, overtuigingskracht en humor langs 
vele, lastige klippen te manoeuvreren. Hij bracht rust, continuïteit en werkte aan een 
langetermijnvisie, zaken die we nu vanzelfsprekend zijn gaan vinden maar die bij zijn 
aantreden ver weg waren. 
 
Gedurende zijn zittingstermijn is de VGt veranderd van een intern gerichte club 
professionals in een meer extern georiënteerde en slagvaardig opererende vereniging, wat 
met name tot uitdrukking komt in de aanstelling van een directeur en de 
professionalisering van de vereniging.  
 
Jan van den Bout is er in geslaagd met kracht van argumenten, grote wijsheid en handige 
strategie de verschillende standpunten over de naamgeving van de vereniging te 
overbruggen. Daaronder lag immers een diepgaand verschil van inzicht van theoretische 
aard, met consequenties voor de praktijk. Zo heeft de ledenvergadering op 25 november 
2002 onder zijn voorzitterschap besloten de naam VGt te veranderen in VGCt, Vereniging 
voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.  
 
Het voorzitterschap van Jan van den Bout werd gedragen door de overtuiging dat de 
kwaliteit van de individuele beroepsuitoefening synoniem is aan de kwaliteit van de VGCt. 
Van meet af aan heeft hij geijverd voor een systeem van  kwaliteitsborging. Dat hij een 
voorzitter was met een lange adem bleek nog eens  toen opleidingscommissie en bestuur 
rond zijn afscheid eind 2005 overeen kwamen het kwaliteitsbeleid tot speerpunt van de 
VGCt te verklaren.  
 
Jan van den Bout heeft veel activiteiten verricht, die de cognitieve therapie in Nederland een 
goede naam hebben gegeven. Te noemen vallen zijn vele publicaties, met name op het 
gebied van de verliesverwerking; zijn opleidingsactiviteiten in binnen- en buitenland 
(trainingen en colleges in Rusland ten behoeve van de opvang van slachtoffers van de 
Tjernobyl-ramp) en zijn geduldige voorlichting aan de media.  
 
Vanaf 2001 maakt Jan van den Bout deel uit van het bestuur van de EABCT. In de periode 
2001-2002 als voorzitter omdat het congres in 2002 in Nederland werd gehouden. 
Nadat het bestuur van de EABCT een meer permanent karakter kreeg vanaf 2003 werd hij 
wederom als voorzitter gekozen. Met al deze activiteiten heeft hij indirect belangrijke 
bijgedragen geleverd aan de VGCt.  
 
Bestuur VGCt 
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