
Laudatio Aldert Seinen

Aldert is sinds 2010 actief kaderlid van de VGCt. In januari van dat jaar is hij 

lid geworden van de opleidingscommissie, in 2011 sloot hij zich aan bij de 

accreditatiecommissie en in juni 2015 werd hij bestuurslid. Ruim zes jaar heeft 

Aldert de bestuursfunctie opleidingen en registraties bekleed. Hij startte deze 

portefeuille samen met José van Reijen. Het bestuur maakte destijds de keuze 

om deze zware portefeuille met twee personen te bemannen, vanwege de 

verschillende thema’s en trajecten die de nodige aandacht vroegen. Zij zijn onder 

meer bezig geweest met de competentiegerichte CGT- en CGW-opleiding, de nieuwe 

praktijktoetsen, het actualiseren van de N=1 en de vernieuwing van de leertherapie. 

Samen met José heeft Aldert een mooie basis gelegd voor waar we nu binnen de 

vereniging staan met deze onderwerpen. 

Wat Aldert zo kenmerkt, is dat hij de rust kan bewaren in complexe dossiers waarbij 

veel emoties worden losgemaakt. Deze rust was nodig om in gesprek te blijven en 

de stappen van vernieuwing en actualisering door te zetten. 

Naast de rust die Aldert bracht, had hij scherpe en heldere analyses over het beleid 

en de visie. Daarbij kon Aldert met een frank en vrije houding alles zeggen, maar 

hield hij wel vast aan de richting die het bestuur was ingeslagen. Aldert is een 

betrokken mens en hij draagt de bureaumedewerkers een warm hart toe. Hij had 

een belangrijke rol in de recente veranderingen binnen het bureau, waardoor een 

nieuwe organisatiestructuur heeft kunnen ontstaan. Diezelfde betrokkenheid had 

Aldert ook bij de ledenraad. Naast de formele zaken liet hij zich regelmatig met 

ledenraadsleden zien op het VGCt-feest en danste hij gezellig mee. 

Aldert onderhield altijd goed contact met de registratie- en accreditatiecommissie. 

Met rust, diplomatie en ontspannenheid bleef hij in gesprek met deze commissies, 

ook al ging het soms over lastige thema’s.  

Vanwege zijn grote bijdrage aan de vereniging heeft de ledenraad Aldert Seinen op 

22 april 2022 het lidmaatschap van verdienste van de VGCt verleend.


