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Welkom en afscheid 

Tijdens de ledenraadsvergadering heeft de ledenraad kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de 

VGCt:  Stijn Verhagen. Hij treedt in de voetsporen van Hubert van der Kleij, die na zeventien jaar 

directeurschap bij de VGCt met pensioen gaat. Het officiële afscheid van Hubert vindt plaats op vrijdag 

31 maart a.s. 

 

Tijdens de ledenraadsvergadering is de ledenraad ook op de hoogte gebracht van het vertrek van 

Saskia Mulder, teamleider kennis en opleiden, per 1 april a.s. De vacature vind je hier: Vacature 

Opleidingsontwikkelaar en teamleider bij de VGCt - VGCt  

 

CGT-opleiding nieuwe stijl 

De ledenraad is, na op de hoogte te zijn gebracht van een uitgebreide evaluatie van de pilot in 2022, 

akkoord gegaan met het definitief invoeren van de CGT-opleiding nieuwe stijl per 1 juli a.s.  Dit betekent 

dat de opleiding nieuwe stijl van toepassing is op: 

• iedereen die voor 1 juli 2023 nog niet gestart is met het volgen van supervisie in het kader van de 

opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt. 

• Iedereen die voor 1 juli 2023 wel gestart is met het volgen van supervisie in het kader van de 

opleiding tot cognitief gedragstherapeut, maar tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 de keuze heeft 

gemaakt om de opleiding nieuwe stijl te volgen. 

Verdere informatie volgt via de nieuwsbrief en m.b.t. de reglementswijzigingen die ingaan per 1 juli a.s.  

We blijven de komende drie jaar evalueren en zullen n.a.v. de ervaringen/o.b.v. de data kritisch kijken of 

gedurende deze periode dan wel daarna aanpassing/bijsturing nodig is. 

 

CGW-adviesrapport 

Er is advies uitgebracht aan het bestuur over de modernisering van de CGW-opleiding. Het is een ambitieus 

plan, waar we stapsgewijs mee aan het werk gaan. Door het bestuur en het bureau is gekeken welke acties 

op de korte termijn kunnen worden uitgerold en welke nader onderzocht moeten worden, onder andere in 

verband met de veranderingen in het hbo-beroepenveld. Belangrijke aandachtspunten voor 2023 zijn: 

verduidelijken van het competentieprofiel, verhelderen van het aannamebeleid en informatie geven over 

het supervisiegeverschap. De ledenraad is hierover geïnformeerd.  

 

Ledenraadsverkiezing  

Februari is stemmaand. Leden kunnen t/m 28 februari nog hun stem uitbrengen. Meer informatie vind 

je hier: Ledenraad - VGCt De bekendmaking van de uitslag volgt in maart.  

 

(Her)benoemingen 

Registratiecommissie 

De ledenraad heeft Manou van den Berg, Anneke Bruinsma en Marion den Rooijen benoemd als leden 

van de registratiecommissie. 

 

Accreditatiecommissie 

De ledenraad heeft Martijn Stöfsel herbenoemd als lid van de accreditatiecommissie voor een tweede 

termijn. 

 

College van Beroep 

De ledenraad heeft Adriaan Jansen, Angeline Smeltink, Tamar Drescher en Truus Kersten herbenoemd 

als leden van het College van Beroep voor een tweede termijn. 

 

Kascommissie 

Ledenraad 

https://www.vgct.nl/nieuws/stijn-verhagen-gestart-als-directeur-vgct/
https://www.vgct.nl/nieuws/opleidingsontwikkelaar-en-teamleider-in-het-ggz-domein/
https://www.vgct.nl/nieuws/opleidingsontwikkelaar-en-teamleider-in-het-ggz-domein/
https://www.vgct.nl/organisatie/ledenraad/
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De ledenraad heeft een kascommissie benoemd bestaande uit twee leden van de ledenraad. De 

kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten over het jaar 2022 en brengt in de 

volgende ledenraadsvergadering verslag uit aan de ledenraad van haar bevindingen.  

 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met het 

bestuur via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl. 

mailto:bestuur@vgct.nl

