Laudatio Maarten Lange
Maarten Lange is sinds 17 november 2011 voorzitter van de accreditatiecommissie
van de VGCt. Deze commissie beoordeelt aanvragen voor opleidingsactiviteiten
die leiden tot (her)registratie van de leden van onze vereniging. De
accreditatiecommissie heeft de belangrijke taak om te zorgen voor de kwaliteit van
het cgt-onderwijs. Als voorzitter van de accreditatiecommissie heeft Maarten zich
met veel energie en verve ingezet om die kwaliteit te waarborgen en te vergroten.
Door zijn brede, gedegen kennis en ervaring als cognitief gedragstherapeut,
supervisor en docent weet hij vanuit verschillende invalshoeken naar het
accreditatieproces te kijken. Omdat hij soepel kan schakelen tussen deze
verschillende perspectieven, is hij in de rol van voorzitter van onschatbare waarde.
Deze kwaliteiten gebruikt hij ook om contacten met docenten en aanbieders te
onderhouden. Zijn open, positieve en proactieve houding is bijzonder waardevol voor
het creëren van een breed draagvlak voor goed onderwijs
Voor Maarten draait accrediteren om kwaliteit. Onder zijn voorzitterschap heeft de
accreditatiecommissie diverse initiatieven genomen om het onderwijs en de context
daaromheen vorm te geven. Zo werden de criteria voor onderwijs aangescherpt om
inhoudelijk goed onderwijs te kunnen geven, werden draaiboeken geharmoniseerd
door middel van templates die op de website staan, werden docenten actief
geworven en enthousiast gemaakt, werd het accreditatiereglement langs de lat
van doelmatigheid gelegd en heeft hij een spreekuur opgezet voor docenten en
aanbieders. Door zijn bijdrage aan het symposium ‘Accrediteren in de breedte’ wist
hij verbinding binnen de vereniging te bereiken en een relevante inbreng vanuit
de accreditatiecommissie naar de vereniging als geheel. De accreditatiecommissie
heeft ‘smoel’ gekregen onder zijn voorzitterschap: een commissie die meedenkt en
meewerkt om de VGCt op kwalitatief gebied een stap verder te brengen en aanzien te
geven.
Als voorzitter is Maarten makkelijk benaderbaar en altijd bereid om mee te denken
of een luisterend oor te bieden. Hij neemt zijn rol als voorzitter serieus. Door
zijn senioriteit in combinatie met zijn kwaliteiten als persoon (warm, hartelijk,
behulpzaam en gevoel voor humor), weet hij in de accreditatiecommissie een
constructieve en samenbindende sfeer te scheppen waar respectvol en met plezier
gewerkt wordt. Deze positieve, stimulerende sfeer kan verklaren waarom de leden
van de commissie, die uit alle hoeken van het land komen, bij iedere vergadering
weer vol motivatie present zijn. Maartens langdurige en tomeloze inzet komt voort
uit zijn overtuiging dat goed onderwijs het fundament is voor de vorming van goede
cognitief gedragstherapeuten. De vereniging en de leden zitten diep in zijn hart!
De ledenraad heeft Maarten Lange het lidmaatschap van verdienste van de VGCt
verleend op 14 juni 2019.

