
Laudatio Tom Deenen 

Tom Deenen is als sinds 2002 actief voor de VGCt. Destijds was hij een van 
de redacteuren van het bulletin. In 2005 werd hij lid van de toenmalige 
opleidingscommissie. In 2011 was hij lid van de registratiecommissie en heeft  
hij ook het voorzitterschap van de accreditatiecommissie op zich genomen. 

In zijn motivatie later dat jaar schreef hij: ‘Omdat naar mijn idee de voorzitter van de 
accreditatiecommissie vooral een onderwijsman/-vrouw moet zijn en er geen geschikte 
kandidaat voorhanden was, is afgesproken dat ik deze functie tijdelijk zou doen. Het 
werk van de registratiecommissie trekt mij echter meer. Bovendien heb ik het idee dat 
er nog wel een efficiencyslag gemaakt zou kunnen worden.’ Sindsdien is Tom actief als 
voorzitter van de registratiecommissie. 

Hij heeft in die periode op geheel eigen wijze de gang van zaken binnen de 
registratiecommissie gestroomlijnd en geprofessionaliseerd. Het is hem met 
name gelukt om het proces van N=1-beoordelingen, inclusief de bijbehorende 
bezwaarprocedures, objectiever en procedureel correcter te laten verlopen. 
Daarnaast heeft hij de deviatiecommissie uitgebouwd tot een commissie die 
reglementaire onrechtvaardigheden en ongeregelde zaken in het opleidingstraject 
weet op te lossen en het bestuur hierover kan adviseren. Zijn werkervaring in de 
forensische sector is hierbij zeer behulpzaam gebleken. Menigmaal heeft hij vanuit 
deze commissies een belangrijke bijdrage geleverd aan de supervisorendag van de 
vereniging.

Bij het samenstellen van de registratiecommissie zoekt Tom altijd naar ‘vogels van 
verschillende pluimage’. Hierdoor is het team zeer divers samengesteld met mensen 
die elkaar goed kunnen versterken en aanvullen. Tom houdt van duidelijkheid en 
is zelf ook duidelijk naar de mensen waarmee hij werkt. Dit is een kenmerkende 
eigenschap. Hij is goed in het verhelderen van procedures en vooral goed in het 
aansturen van mensen die liever niet aangestuurd willen worden. Dat is binnen een 
vereniging als de VGCt een zeer kostbare eigenschap!

De ledenraad heeft Tom Deenen het lidmaatschap van verdienste van de VGCt 
verleend op 14 juni 2019.


