
 

 

 

 

 

  

De wetenschappelijke commissie najaarscongres VGCt zoekt nieuwe leden 

 

De VGCt houdt jaarlijks in november haar najaarscongres. Het najaarscongres duurt, inclusief de 

precongresworkshops, drie dagen en is voor de vereniging en haar leden het wetenschappelijke en 

sociale hoogtepunt van het jaar. Het congres is bedoeld als nascholing van cognitief 

gedragstherapeuten en biedt deelnemers alle informatie over de laatste stand van zaken in 

cognitieve gedragstherapie in brede zin. Het VGCt najaarscongres met haar circa 1500 deelnemers 

is het op een na grootste psychotherapiecongres in Nederland. 

Het congres bevat een mix van lezingen, workshops, symposia, openbare supervisies, meet the 

expertsessies en clinical masterclasses. Er is een informatiemarkt waar onder meer uitgevers, 

opleidingsinstituten en software-ontwikkelaars hun producten aanbieden. Elkaar ontmoeten en 

netwerken is natuurlijk ook een essentieel onderdeel. 

 

De wetenschappelijke commissie najaarscongres zorgt elk jaar voor een uitdagend thema en 

programma. Deze commissie bestaat uit acht personen, waaronder een voorzitter. Door 

aankomend afscheid van de psychiater is er een vacature. 

 

De wetenschappelijke commissie bestaat uit: Lotte Lemmens (voorzitter), Bianca Boyer, Joanneke 

van der Linde, Miriam Lommen, Katharina Meyerbröker, Hanneke Schuurmans, Lisbeth Utens ,Guy 

Bosmans (vertegenwoordiging VVGT) en Marjolein van Wijk-Herbrink.  

 

Investering 

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

 

• vaststellen van het thema 

• opstellen en uitzetten van een wervende call for papers 

• persoonlijk benaderen van keynotesprekers (nationaal en internationaal) 

• bevorderen en zorgdragen voor goede en voldoende symposia, workshops, lezingen, 

clinical masterclasses, openbare supervisies, (wetenschappelijke) intervisies, 

paneldiscussies en voor een aantrekkelijk programma 

• beoordelen van ingediende abstracts 

• samenstellen van het definitieve programma 

• begeleiden van sprekers op het congres zelf 

 

Deze werkzaamheden vinden deels binnen en deels buiten de vergaderingen plaats. De commissie 

vergadert vier keer per jaar (in januari, maart, mei en oktober), waarvan twee keer in Utrecht en 

twee keer via Zoom. Tijdens de vergadering in januari wordt teruggekeken op het afgelopen 

najaarscongres. Een tweede vergadering wordt gehouden in maart met als onderwerp de langere 

termijnplanning. Tijdens de vergadering begin mei worden de ingezonden abstracts besproken en 

wordt het programma samengesteld. De praktische organisatie van het congres ligt in handen van 

de VGCt-bureaumedewerkers. 
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Per jaar kost het lidmaatschap van de commissie je circa 40 uur, dus gemiddeld een uur per week, 

met pieken in mei (abstracts beoordelen en het programma samenstellen) en november 

(najaarscongres). 

 

Wat levert het op? 

Werkzaamheden binnen een enthousiaste, gemotiveerde commissie, nieuwe contacten, gratis 

deelname aan het congres, een kleine vergoeding en veel voldoening. 

 

Profiel 

 

• Je bent psychiater 

• Je bent lid van de VGCt of bereid dat te worden 

• Je weet uit de ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie, nationaal en 

internationaal of uit de psychotherapie in het algemeen die aspecten te kiezen 

waarover VGCt-leden beslist een keynote, symposium, lezing of workshop willen 

volgen. 

• Je hebt een goed netwerk van potentiële keynote- en andere sprekers en weet deze 

mensen te motiveren een bijdrage te leveren op het congres. 

• Je beschikt over kennis van relevant wetenschappelijk onderzoek en 

wetenschappelijke ontwikkelingen, blijkend uit bijvoorbeeld een academische 

promotie of onderzoekspublicaties. 

• Je hebt expertise over wat in onderwijs/nascholing van professionals goed werkt. 

• Je vult de expertise van de andere commissieleden aan. 

 

Vergoeding 

 

• Grote waardering voor je werk door het VGCt-bestuur en de leden. 

• Contacten met collega’s uit het vakgebied. 

• Een vrijwilligersvergoeding van € 500,- per jaar, een reiskostenvergoeding en een 

jaarlijks diner met de commissie. 

• Gratis deelname aan het VGCt Najaarscongres. 

 

Procedure 

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Esther Oomen, evenementen VGCt, 030 230 15 65, 

e.oomen@vgct.nl. Je mag ook direct een mail met cv en motivatie sturen. Dit kun je doen tot 1 

december 2022. 

 

Voor meer informatie over het najaarscongres kun je de speciale najaarscongreswebsite 

raadplegen vgctnajaarscongres.nl. 

mailto:e.oomen@vgct.nl
https://vgctnajaarscongres.nl/

