
Laudatio José van Reijen 

Wie het curriculum vitae van José van Reijen leest, is onmiddellijk onder de 
indruk van alle activiteiten die zij sinds haar afstuderen in Groningen (1982) 
heeft ondernomen en de inhoudelijke en bestuurlijke werkzaamheden die zij 
heeft verricht en nog steeds uitoefent. 

Om eerst een aantal opleidingen en bevoegdheden te noemen: zij is klinisch 
psycholoog BIG, psychotherapeut BIG, lid, supervisor en leertherapeut VGCt, 
NVP, NVGP, NIP, BAPD. In haar beroepspraktijk werkte zij onder meer bij de RU 
Groningen, UMC Utrecht, Altrecht, GGZ Centraal (P-opleider) en de laatste jaren in 
haar eigen praktijk. Haar belangstelling in haar werkzaamheden ligt zowel op het 
terrein van de cognitieve gedragstherapie als op dat van de groepspsychotherapie 
en groepsdynamica. Als opleidster is zij sinds 1998 onder meer betrokken bij 
de GZ-, PT- en KP-opleidingen bij de RINO Groep in Utrecht. Daarnaast is zij 
jaargroep-opleider bij de RINO Groep.

Als lid van de Vereniging voor Gedragstherapie, later VGCt, is zij sinds 1998 actief 
bij de vereniging betrokken geweest in talloze commissies en presentaties. Ook 
nu slechts een kleine selectie van al haar activiteiten: beleidsadviescommissie 
VGCt (2008 – 2010), accreditatiecommissie VGCt (2005 – 2009), voorzitter 
opleidingscommissie (2008 – 2010) en bestuurslid VGCt, portefeuille opleidingen 
(2011 – 2017). Ook buiten de VGCt is zij actief betrokken bij onder meer de NVP 
(voorzitter supervisorencommissie vanaf 2017) en NVGP (voorzitter sector 
groepsgedragstherapie 2007-2015).  Vanaf 2017 is zij voorzitter NVGP. 

Mocht zij nog tijd over hebben naast al deze activiteiten dan weet zij die 
nog te vullen met het geven van lezingen en workshops en het schrijven van 
artikelen. Haar curriculum vitae geeft een indrukwekkend overzicht van een 
scala aan onderwerpen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie en 
groepspsychotherapie en groepsdynamica. Wat daarbij opvalt is dat zij zelfs 
dan nog slechts een kleine selectie geeft van al haar verrichtingen. Een aantal 
artikelen die ik van haar las staan niet eens in haar overzicht vermeld. ‘Al het 
kleine werk heb ik maar weggelaten’, merkte zij daar een keer over op. 

Wie na het lezen van al deze werkzaamheden denkt met een kamergeleerde te 
maken te hebben, vergist zich geheel. José is een enthousiaste en betrokken 
collega. Altijd klaar om te helpen en om mee te werken aan het ontwikkelen 
van nieuwe plannen. Noem een paar leuke ideeën en de volgende dag krijg je 
een eerste concept voor een plan van aanpak in je mailbox. Vooral opleiden 
is een grote liefde, getuige al haar werk in de opleidingen maar ook voor de 
VGCt. En dan vooral haar werk op het terrein van het geven van supervisie, het 
ontwikkelen van het competentieprofiel voor supervisoren VGCt. Wie met haar 
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samen een cursus mag geven (bijvoorbeeld een supervisorencursus), weet dat 
er een vakvrouw aan het werk is. Zij is iemand wiens naam als eerste genoemd 
zal worden wanneer je therapeuten in opleiding vraagt van wie zij veel geleerd 
hebben en wie voor hen een voorbeeld was. De omschrijvingen van haar wijze van 
superviseren zullen dan vast en zeker zijn: enthousiast, respectvol, aandachtig 
luisterend, betrouwbaar en stimulerend!

Bij al deze activiteiten is het maar goed dat zij thuis nog mensen heeft die haar in 
‘de bewoonde wereld’ weten te houden: haar dochter Julia (ontvanger van goede 
raad en partner in uitstapjes) en haar man Taco Bos (ook werkzaam als cognitief 
gedragstherapeut). In haar vrije tijd, en die is er af en toe, leest zij veel en gaat zij 
graag naar musea of zwerft door buitenlandse steden. En dan is er ook nog die 
droom voor de toekomst wanneer zij met pensioen gaat: een bed and breakfast in 
Rome. Terug naar Italië waar ze de mooiste jaren van haar jeugd doorbracht. 

De ledenraad heeft José van Reijen het lidmaatschap van verdienste van de VGCt 
verleend op 6 april 2018.


