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Tekst: Ria Harmelink

Esther Oomen

Functie

Organisator evenementen

Is het meest bezig met… 

De titel van mijn functie zegt het al een beetje: 

het organiseren van evenementen.

Wil het liefst…

De best georganiseerde, inhoudelijk interessantste 

evenementen van Nederland organiseren. 

Houdt behalve van de vereniging 

en het team ook van…

Yoga, wandelen, en mijn kinderen en vriend natuurlijk.

Sterkste kant…

Gestructureerd en punctueel.

Bij het team sinds…

Bij de VGCt sinds 2007. Sinds 2020 bij het team Kennis 

en opleiden.

Saskia Mulder

Functie

Teamleider Kennis en 

opleiden

Is het meest bezig met… 

Managementactiviteiten en het moderniseren 

van de VGCt-opleidingen.

Wil het liefst…

Met mijn team samen bouwen aan goede kennisproducten, 

nascholingsactiviteiten en een kwalitatief goede opleiding die 

onze leden helpen beter te worden in hun vak.

Houdt behalve van de vereniging 

en het team ook van…

Tijd doorbrengen met mijn vriend en drie zoontjes, hockeyen 

en wandelen in het bos.

Sterkste kant…

Ik kan heel snel denken en schakelen.

Bij het team sinds…

Januari 2018, al bestond de teamnaam Kennis en opleiden 

toen offi cieel nog niet.

Is het meest bezig met… 
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DOEL - VGCt is de vereniging voor cognitief gedragsthera-

peuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Onze 

doelstelling is het mentaal gezonder maken van Nederland. 

De VGCt garandeert kwalitatief goede behandelaren door het 

accrediteren van opleidingen, het (her)registreren van de op 

dit moment ruim 8500 leden en het verzorgen van perma-

nente nascholing. Daarnaast zijn wij hét kennis- en expertise-

centrum voor cgt-vakbekwaamheid..

TEAM - Dagelijks zijn we als team Kennis en opleiden bezig 

met het ontwikkelen van kennisproducten en werken we aan 

projecten, we ontwikkelen en organiseren nascholingsevene-

menten en werken continu aan het doorontwikkelen van onze 

opleidingen. We trekken daarin op met de zestien inhoude-

lijke secties, individuele leden of externe experts. Door veel 

samen te werken kunnen we optimaal gebruikmaken van 

ieders specifi eke expertise.

BLIJ VAN - Als team zijn wij blij als we merken dat onze 

leden enthousiast reageren op door ons ontwikkelde 

producten, evenementen of ontwikkelingen in de opleiding. 

Een mooi voorbeeld daarvan is ons jaarlijkse congres. 

We worden heel blij als we zien dat onze leden enthousiast 

zijn over inhoudelijke ontwikkelingen tijdens het congres, 

maar natuurlijk ook als we daarna complimenten krijgen 

van individuele leden.

Casper Kleist

Functie

Medewerker Kennis en 

Opleiden

Is het meest bezig met… 

Het contact onderhouden met de zestien secties van de VGCt.

Wil het liefst…

Dat sectiebesturen zich gemotiveerd en gesteund voelen 

om mooie kennisproducten te willen blijven ontwikkelen 

voor de VGCt. 

Houdt behalve van de vereniging 

en het team ook van…

Krav maga (zelfverdedigingssysteem).

Sterkste kant…

Nauwkeurig.

Bij het team sinds…

September 2019, al bestond de teamnaam Kennis en opleiden 

toen offi cieel nog niet.

Mieke Ketelaars

Functie

Kennisredacteur

Is het meest bezig met… 

Het ontwikkelen van een scala aan kennisproducten met 

en voor onze leden. Het gaat dan om podcasts, nieuws-

berichten, artikelen, factsheets, boekbesprekingen en 

kennisclips. Daarnaast ben ik als projectleider betrokken bij 

een aantal projecten die door de VGCt zijn gesubsidieerd. 

Wil het liefst…

Leden ondersteunen in het up to date houden van hun kennis. 

Voor veel professionals is dat een uitdaging, omdat weten-

schappelijke artikelen niet altijd vrij toegankelijk zijn en er 

ontzettend veel kennis beschikbaar is. Ik probeer dat iets 

gemakkelijker te maken en een brug te slaan tussen weten-

schappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk.

Houdt behalve van de vereniging 

en het team ook van…

De natuur. Wandelingen maken, in de tuin bezig zijn en 

natuurgebieden bezoeken. Maar een terrasje op zijn tijd is 

ook heerlijk.

Sterkste kant…

Kritisch, initiatiefrijk, zelfstandig en sociaal. Eigenschappen 

die bij mijn werk goed van pas komen.

Bij het team sinds…

2019, al bestond de teamnaam Kennis en opleiden toen 

offi cieel nog niet.

Is het meest bezig met… 
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