Jaarverslag VCW 2017
I.

Vooraf

Een jaarverslag schrijven is halt houden, terugblikken. Maar dit heeft enkel zin als deze terugblik
het ‘hier en nu’ en de toekomst dient. Een jaarverslag is ook terugkijken met ‘metablik’.
Zo bekeken is 2017 een jaar geweest waarin veel zorg gedragen is voor de continuïteit van de
werking en van onze organisatie. Het is een jaar met veel inzet geweest. Ook de pijn moet
benoemd. Vereniging zijn en verbinding leggen: het is niet vanzelfsprekend. Het blijft telkens een
mensenwerk wat ook kwetsbaarheid genereert. In de 21e Ammy van Heusdenlezing, gehouden op
3 november 2017 in Driebergen constateert René Knip dan ook terecht:
“…de contextuele theorie maakt geen betere mensen van ons. Die bescheidenheid, ook in gesprek
met andere methodische stromingen, zouden we ons wat meer eigen kunnen maken. We weten
niet beter dan anderen hoe het moet…”.
Toch heeft onze organisatie in 2017 ook geput uit eigen levenskracht, en eigen hulpbronnen.
De Algemene Ledenvergadering kon aan een nieuw bestuur de opdracht geven om het pad voor
de toekomst te effenen. 2017 mochten we dan ook afsluiten met hoop en perspectief.
Eén van de eerste beslissingen van het nieuwe bestuur was het positief te antwoord om als VCW
mede hoofdsponsor te zijn van het tweede internationaal congres ‘ICCT 2018 For the Future’ in
Ede. Nu, na het congres, weten we dat deze beslissing een goede beslissing was.
De resultaten van het congres appelleren ons niet alleen aan de vraag hoe we onze toekomst zien:
ze zijn tevens een ‘wake-up’ call voor onze vereniging en een oproep voor internationale
netwerking.
Met dank aan de secretarissen van de commissies werkgroepen en sectie, en dank aan Mechteld
die hielp bij de samenstelling van dit geheel.
Jan Permentier - interim secretaris -

II.
Bestuur
1. Algemene Leden Vergadering:
Samenkomsten:
- 15 maart
- 1 juni
- 15 november
Werking:
De Algemene Leden Vergadering is tijdens dit werkjaar vooral bezig geweest met de
inhoudelijke en vormelijke kanten van het formatieproces voor een nieuw interim-bestuur, dat
in handen gegeven werd van een interne bemiddelaar, en een ‘tweekoppige’ commissie die als
opdracht kreeg om op basis van analyse van aard en oorzaak van een bestuursproblematiek
suggesties te doen voor oplossingen.
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Dit resulteerde in de installatie van een nieuw, interim-bestuur, op 15 november dat voor de
eerste maal samen kwam op 18 december 2017.
2. Bestuur:
In 2017 waren twee bestuursploegen actief.
De eerste vergadering van het nieuwe bestuur ging door op 18 december 2017 dit bestuur
kreeg vanuit de Algemene Leden Vergadering volgende opdracht:
Opdracht:
Het nieuwe bestuur kreeg op de ALV van 15 november 2017 als taken:
• Het creëren van bestuurlijke rust in de Vereniging
• Formele overdracht van taken van het voormalige bestuur, waarbij van belang is dat
de bestaande kennis over de historie van de Vereniging en kennis van lopende dossiers
niet verloren gaat.
• Het wegwerken van ontstane achterstanden.
• Het nemen van noodzakelijke besluiten in lopende en nieuwe zaken.
• Het uitvoering geven aan de adviezen van rapport van Tom van de Belt en René Knip,
alsmede die van de ALV van 1 juni ten aanzien van
- de inrichting van een adviescommissie voor het bestuur
- de kwetsbare positie van de administratieve ondersteuning
- de procedure van kandidaatstelling voor bestuurlijke functies
• De werving van nieuwe bestuursleden
Het bewerkstelligen van een geleidelijke overgang naar een regulier bestuur waarbij
opnieuw van belang is dat bestaande kennis niet verloren gaat.
De algemene vergadering stelt vast dat het interim bestuur behoudens de afwijkende
zittingstermijn en de specifieke hierboven genoemde taakstelling overigens functioneert als
een regulier bestuur met alle taken en bevoegdheden van een regulier bestuur zoals statutair
vastgelegd.
Het interim bestuur wordt aangesteld voor een periode van maximaal één jaar met de aan
deze motie toegevoegde taakstelling (hierboven-noot red.jaarverslag)
Zij schrijft uiterlijk op 15 november 2018, maar zoveel eerder als mogelijk, een nieuwe ALV uit,
waarop een regulier bestuur wordt gekozen. De leden van het interim bestuur zijn uiterlijk per
die datum aftredend, maar kunnen zich aansluitend kandidaat stellen voor het reguliere
bestuur.
Om een geleidelijke overgang naar het reguliere bestuur mogelijk te maken, staat het het
interim bestuur vrij om gedurende de interim-periode reeds kandidaat-bestuursleden tot het
interim-bestuur toe te laten. Deze leden hebben tot aan de verkiezing door de ALV geen
stemrecht.
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Samenstelling oud bestuur:
Anneke Blaauwendraad, voorzitter
Ilse Kattekamp, secretaris
Renske Oldenboom, penningmeester
Annet van der Burg
Greet de Bruijn
Samenstelling nieuw bestuur:
Cees Tollenaar, voorzitter
Jan Permentier, secretaris
Jan Minnema, penningmeester
Paul Heyndrickx, vice-voorzitter
Jaap van der Meiden, algemeen bestuurslid
In overleg met de penningmeester, neemt Renske Oldenboom nog uitvoerende financiële
zaken onder haar hoede.
Samenkomsten:
- 19 januari
- 2 maart
- 14 maart – ingelast ivm bestuursproblematiek
- 11 mei: deel van het oude bestuur
- 18 december: nieuw bestuur
Werking:
Het oude bestuur o.a.:
-

meedenken aan het jaarthema ‘Conflict en verbinding’
opzet organisatie symposium
interne bestuurswerking en mandaten

Het nieuwe bestuur o.a.:

Activiteiten:
Op zijn eerste vergadering op 18 december 2017, onder meer:
verdeling van de mandaten
gesprek aan de hand van twee voorliggende voorbereidende nota’s rond
communicatie en organisatieontwikkeling en ‘missiegestuurd werken. ‘Buiten
winnen…. is binnen beginnen’ en ‘Van op afstand bekeken’. Dit in het kader van de
opdracht om toekomstperspectief te brengen in de koers van de VCW
praktische besluitvorming om continuïteit te verzekeren
sponsorship ICCT congres ‘For the Future’.
timing vergaderingen, procedureafspraken
voorbereiding komende ALV en symposium
jaarwerking bestuur ‘Veerkracht’
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Verenigingsondersteuning: Mechteld van der Bijll
De beide besturen werkten dit jaar samen met de verenigingsondersteuner verantwoordelijk
voor het verenigingssecretariaat. In opvolging van het advies gegeven door de commissie n.a.v
de bestuursimpasse zal het nieuwe bestuur ‘een gestructureerd systeem van reductie van
kwetsbaarheid’ ‘ontwikkelen’ en ‘bergen’.
De vereniging is tevreden over de samenwerking met de VO , zij speelt een verbindende rol in
de communicatie tussen bestuur, commissies en leden.
Aandachtspunten volgend werkjaar:
- Zie ‘opdracht’

III.

Werkgroepen en Commissies

1. Commissie Kwaliteit en Opleiding
Opdracht:
De commissie heeft als doel om in opdracht van het bestuur van de VCW taken te vervullen
dan wel activiteiten te verrichten die beogen een bijdrage te leveren aan de professionaliteit
van de aangesloten leden en aan het vergroten van de kwaliteit van de VCW als
beroepsvereniging en van de onderwijsinstellingen die opleidingen verzorgen in relatie tot het
contextuele gedachtegoed. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het Bestuur
Samenstelling:
Petra van Bodegraven, voorzitter
Annet van der Burg
Carina Spies
Jan Minnema, interim bestuurslid
Samenkomsten:
De commissie is in haar geheel 3 keer bij elkaar gekomen: op 20 oktober en 15 december 2017
en op 16 maart 2018. In mei 2018 zal nog een vierde bijeenkomst gepland worden. Het blijkt
lastig te zijn om een geschikt tijdstip te vinden. Een volgende bijeenkomst zal per skype gaan
plaatsvinden
Werking:
In december 2017 heeft Tjitske Hofma haar functie als lid van het CKO neergelegd na
jarenlange inzet. Er is op passende wijze afscheid van haar genomen. Ook heeft Cees Tollenaar
zich teruggetrokken als bestuurslid, vanwege zijn deelname aan het interim-bestuur. Hij is
binnen het bestuur bedankt voor zijn betrokkenheid en inzet voor de CKO. Naar aanleiding van
het terugtreden van het bestuur in maart 2017 is er een nieuwe taakverdeling binnen de CKO
gekomen. Petra van Bodegraven is de voorzitter, Carina Spies de notulist en Jan Minnema de
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schakel naar het interim-bestuur. Vanwege haar opgedane kennis binnen de CKO blijft Annet
van der Burg –voorlopig- aan als lid.
Als eerste is de CKO bezig geweest met een overzicht van de te behandelen punten voor het
nieuwe interim bestuur: wat ligt er, wat heeft ons inziens prioriteit en wat dient nog verder
uitgezocht te worden.
Dat leverde het volgende overzicht op:
a) Als allerbelangrijkste is naar onze mening dat de 12 punten werkgroep haar
werkzaamheden aan het bestuur presenteert, zodat er duidelijkheid kan komen omtrent
lidmaatschap van de NAP.
b) Duidelijkheid ten aanzien van registraties (leerlingbegeleiding, supervisor)
c) Duidelijkheid ten aanzien van aanvullende eisen registratie therapeut (belangrijk ook voor
motivatie bij degenen die de opleiding volgen, om de registratie te behalen), inclusief
plaatsing van de erkende vooropleidingen.
d) Ledendifferentiatie
e) Helderheid over afstemming taken RK-CKO
f) Prioritering van activiteiten voor de CKO.
Op al deze onderwerpen heeft de CKO voorwerk gedaan en is het aan het interim-bestuur om
hierover beslissingen te nemen en/of verdere aanwijzingen te geven voor de CKO om mee aan de
slag te gaan.
Ten aanzien van de samenwerking met de Registratie Kamer (RK) is afgesproken dat we elkaar via
de notulen op de hoogte houden van wat er binnen de commissie speelt, zodat er een goede
afstemming kan plaatsvinden. Voor de notulen van de RK geldt – uiteraard – dat het uitsluitend het
algemene gedeelte van hun bijeenkomst betreft. Daarnaast is er een gezamenlijke vergadering
gepland.
We hebben nogmaals op een aantal punten het bestuur uitgebreide achtergrond informatie,
voorgeschiedenis en aanvullende argumentatie aangeleverd en het belang van helderheid over de
aanvullende registratie-eisen voor contextueel therapeut benadrukt, zowel voor de studenten als
voor de vereniging.
Daarnaast hebben we het bestuur gewezen op de het onder de aandacht brengen van de leden
van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de APV ( Algemene Verordening Persoonsgegevens)
ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens . De autoriteit persoonsgegevens (AP)
zal vanaf 25 mei 2018 deze wetgeving handhaven.
Aandachtspunten volgend werkjaar:
Voortgaand beleid
Mede als gevolg van de ontstane problemen binnen het bestuur in maart 2017 is er het afgelopen
jaar veel tijd en energie gaan zitten in de interne aangelegenheden van de vereniging om te komen
tot een nieuw bestuur. Hierdoor is voorgenomen beleid van de CKO, zoals geformuleerd in het
jaarverslag 2016, niet aan de orde geweest.
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We hopen dat daar in het komende verenigingsjaar weer met hernieuwde energie aan gewerkt
kan gaan worden.
Namens de Commissie Kwaliteit en Opleiding,
Annet van der Burg

2. Registratiekamer:
Opdracht:
De VCW heeft zich onder meer ten doel gesteld de kwaliteit van het contextuele werk in
Nederland en België in kaart te brengen en te bewaken en heeft daartoe registratie-reglementen
ontwikkeld. De registratiekamer beoordeelt de kwaliteit van de registratie-aanvragen.
De Registratiekamer heeft mede als taak om op basis van de aanvragen het bestuur te adviseren
omtrent ontwikkelingen betreffende het contextuele gedachtegoed en de vereniging. De
Registratiekamer denkt mee met CKO en bestuur en adviseert over de voorstellen en wijzigingen
van bestaande en te ontwikkelen reglementen betreffende registratie.

Samenstelling:
Wim Noorlander, voorzitter
Annelies Onderwaater
Wilma van Klaveren
Gerdy Rooijakkers-Segers
Jaap van der Meiden
Ineke Bannink
Samenkomsten:
In 2017 is er 3x vergaderd: op 29 maart, 14 juni en 29 november.
Werking:
Het is heel prettig dat de registratiekamer qua bezetting op sterkte is.
In het kader van de diversiteit van aanvragen en de complexiteit van het vak is het belangrijk dat
er in de registratiekamer mensen zitten met een ruime ervaring, een zekere senioriteit en weet
hebben van andere stromingen en methoden in het vak.
Diegenen die hun ervaring, kennis en reflectie op een inhoudelijke manier willen inzetten nodigen
we uit om zich aan te melden. Want, zoals ook in het vorige jaarverslag genoemd, de aanvragen
leiden tot inhoudelijke discussies, wat de vergaderingen boeiend en aantrekkelijk maakt.
Registraties
In 2017 werden de volgende registraties toegekend:
Hulpverlener 5x, hulpverlener her-registratie 2x
Therapeut 2x, therapeut her-registratie 6x

VERENIGING VAN CONTEXTUEEL WERKERS - JAARVERSLAG 2017

6

Jaarverslag VCW 2017
Aandachtspunten volgend werkjaar:
Evenals vorig jaar is het aantal registratieaanvragen weinig. We hebben dit onder de aandacht
gebracht van het vorige bestuur en zijn met hen en het CKO hierover in gesprek geweest, maar
door de bestuurswisseling is hier nog niet verder beleid in ontwikkeld. Het zal duidelijk zijn dat dit
in verband met de continuïteit van de vereniging een belangrijke kwestie is.
Namens de registratiekamer: Wim Noorlander

3. Sectie Therapie
Opdracht:
De doelstelling van de sectie: het bevorderen van de ontwikkeling van de contextuele
psychotherapie. Een podium bieden aan initiatieven en ontwikkelingen betreffende het
contextuele gedachtegoed, gericht op de therapeutische implicaties van deze ontwikkelingen.
Het lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de sectie is voor VCW leden die zijn geregistreerd als ‘Contextueel
therapeut VCW’
Contextueel therapeuten VCW zijn als gevolg van hun status automatisch lid van de Sectie en
betalen deze bijdrage als surplus op hun lidmaatschap van de VCW.
De sectie kent ook aspirant leden. Zij dienen de vierjarige modaliteit contextuele hulpverlening
te hebben afgerond, of het 3e of 4e van deze opleiding te volgen, zoals deze is beschreven in het
opleidingsreglement van de VCW. Het lidmaatschap bedraagt €40 per jaar.
Deelname aan bijeenkomsten
De bijeenkomsten kunnen ook door belangstellenden niet (aspirant) leden bezocht worden?
Na tijdige opgave en betaling vooraf aan het secretariaat ontvangt men een voucher dat
toegang geeft tot de bijeenkomst
Samenstelling bestuur sectie
Bart Hendriks, voorzitter
Gerdien van Zessen, secretaris
Dienke Grootenhuis, lid
Marjolein Lauteslager, lid
Samenkomsten:
zie verder

Werking:
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Patrick Janssen, die als secretaris een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan ons bestuur en de sectie. Hij heeft heel toepasselijk
afscheid genomen tijdens de Proeverij in februari. De Proeverij is een geesteskind van Patrick.
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Gerdien heeft zijn taken als secretaris overgenomen. Mede als gevolg van deze verschuiving
kunnen we wel weer wat fris bloed gebruiken in de persoon van nieuw lid van het bestuur.
Het bestuur heeft op grond van de enthousiaste en bemoedigende reacties van bezoekers en
van het bestuur van de VCW, de bekende cyclus gehandhaafd. Op grond van de reacties blijkt
dat zowel de structuur als de invulling voldoet aan de wensen van onze leden.
Zo hebben we de cyclus aangehouden van “De Proeverij” in februari, juni vrij in te vullen en de
studiemiddag in oktober te reserveren voor de filosofische/ethische achtergrond van ons
werk. De Proeverij is een laagdrempelig forum, waar mensen hun deskundigheid kunnen
presenteren. Deze inbreng is voor alle partijen verrijkend. We zoeken naar mensen in
verschillende sectoren en werksoorten, die gebruik maken van de uitgangspunten van het
contextuele gedachtegoed. Daarnaast nodigen we pas afgestudeerden van de vierjarige
opleiding uit om hun eindwerkstuk in de relatieve veiligheid van de “Proeverij” te presenteren.
Elke proeverij wordt er één tafel gereserveerd voor deze deelnemers. Dit als een eerste
kennismaking met de Sectie voor toekomstige leden en voor de Sectieleden een manier om
geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen in het veld.
Vergaderingen Bestuur Sectie Therapie:
Het bestuur van de Sectie heeft vijf keer vergaderd in 2017, onderwerpen waren; het
organiseren van bijeenkomsten zowel logistiek als qua inhoud. Het intensiever betrekken van
leden om zaken die zij van belang achten voor de ontwikkeling van de contextuele therapie en
te activeren tot het leiden en/of organiseren van een middag. Permanente toetsing van het
programma en beleid.
Enquête
Het bestuur heeft in 2017 besloten om begin 2018 een enquête te verspreiden onder de leden
van de VCW om te kijken of men nog tevreden is over het geboden programma. Zowel over de
cyclus, frequentie en de inhoud. Tevens vragen we om suggesties en/of aanbod van leden om
een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de Sectie op een wijze conform de gestelde
doelstelling.
De uitslag van de enquête zal leidend zijn of en hoe de Sectie zal worden voortgezet in 2019.
Het programma van 2018 is rond. Tevens zullen in ons besluit de bezoekersaantallen van de
bijeenkomsten in juni en oktober 2018 laten meewegen.
Programma 2017
In 2017 heeft de sectie drie bijeenkomsten georganiseerd te weten;
1 Februari 2017: Proeverij
Op woensdag 1 februari organiseerde de Sectie Therapie haar vijfde proeverij:
Rouw en verlieservaringen in de contextuele hulpverlening
Rouw is niet alleen te herleiden tot verlies door overlijden. Ook andere ingrijpende
verlieservaringen zoals verlies van gezondheid, van partner na een scheiding, van
scheiding van de ouders, verlies van werk, van land, dromen en doelen kunnen elk op zich
rouw initiëren. Dit leidt over het algemeen tot een vorm van een zoektocht naar betekenis en
tot een aanpassings- en veranderingsproces van onze leefwijze. Rouw en verliesbegeleiding
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wordt daarom ook in toenemende mate geïntegreerd binnen hulpverlenings- en
begeleidingsvormen. Wat kan de meerwaarde zijn om specifiek aandacht te besteden aan
rouw- en verlieservaringen binnen je hulpverlening/ contextuele praktijk?
Annie de Weerd-van Leeuwen is jaren werkzaam als contextueel therapeut, rouwtherapeut en
EFT-therapeut.
Werken met de Relationele Ethiek Schaal (RES)
In het laatste jaar van mijn opleiding “Contextuele Hulpverlening Specialisatie” voerde Joyce
Wetzels een kwalitatief onderzoek uit naar het gebruik van de Relationele Ethiek Schaal
binnen de contextuele hulpverlening. De schaal werd ontwikkeld door Hargrave en collega’s
(1991) met als doel een betrouwbaar en valide meetinstrument te creëren voor de verwante
constructen van de relationeel ethische dimensie. Tevens duidden de auteurs aan dat de RES
gebruikt kan worden door contextueel therapeuten in de klinische praktijk.
Joyce is afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Hogeschool Maastricht en
als Gedragswetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Zij is 12 jaar werkzaam geweest in
de volwassenen- en jeugdhulpverlening. In 2013 startte ze als contextueel therapeut haar eigen
praktijk.
7 juni 2017: Brief aan mijn dochter.
Door Abdelkader Benali
In verband met het 10-jarig bestaan een bijzondere studiemiddag van de Sectie. Schrijver
Abdelkader Benali hield een lezing en ging met de aanwezigen in gesprek over zijn boek "Brief
aan mijn dochter".
Abdelkader Benali is auteur van diverse boeken en bekend spreker
4 oktober 2017: Altijd Online! Menselijk contact en digitale technologie
Door Ruben Jacobs
Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen 18 en 24 jaar gemiddeld 37 uur per maand op hun
smartphone kijken, bijna een volle werkweek per maand. 'Online zijn’ is voor huidige tieners
en twintigers zo normaal geworden dat het onderscheid tussen on- en offline irrelevant lijkt te
zijn geworden. Nieuwe generaties groeien ‘online’ op. Wat betekent dit voor de manier
waarop deze generatie (s) intermenselijke relaties en contact(en) onderhouden? Wat voor
invloed heeft dit op de onderlinge communicatie in families? Hoe krijgen principes als
erkenning, waardering en rechtvaardigheid in relaties vorm binnen deze nieuwe
technologische context? Creëert de onlinewereld voornamelijk een wig tussen jong en oud?
En: hoe praat je op een vruchtbare manier met jongeren over digitale technologie? Een
nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die van grote invloed is op onze cliënten en hun manier
van communiceren. Dit heeft belangrijke implicaties voor het werk van therapeuten. Ruben
Jacobs zal vanuit zijn ervaring en kennis ons deze studiemiddag laten na denken over de
gevolgen van deze ontwikkeling voor onze praktijk
Ruben Jacobs is socioloog en publicist
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Aandachtspunten volgend werkjaar:
Er zijn drie bijeenkomsten gepland allen op woensdag op verzoek van de leden die hebben aan
gegeven dat andere dagen minder wenselijk zijn. Mede op verzoek van de leden zijn de data
vroegtijdig vastgelegd De geplande data zijn:
Woensdag 7 februari, woensdag 6 juni en woensdag 3 oktober. Alle informatie is te vinden op
de website van de VCW. Ruim voor de bijeenkomsten worden de leden schriftelijk uitgenodigd.
Voornemens voor 2018:
De enquête gehouden onder de leden van de Sectie over het huidige beleid zal worden
verwerkt. De uitslag en de belangstelling voor de bijeenkomsten in juni en oktober zullen
leidend zijn in het besluit tot voortgang van de Sectie of tot bijstelling van ons programma.
Een bestuurslid zal de taak op zich nemen om in contact met de opleidingen nieuwe
ontwikkelingen en onderzoeken tijdig te kunnen signaleren ten bate van ons programma.
We gaan vervolg geven aan de eerdere verkennende gesprekken met Mechteld van het
secretariaat van de VCW om de bijeenkomsten van de Sectie te accrediteren bij de diverse
instellingen.
Namens het bestuur van de Sectie Therapie
Bart Hendriks, voorzitter
4. Werkgroep Wetenschap en Methodiekontwikkeling
Opdracht:
De werkgroep wetenschap en methodiekontwikkeling is een aantal jaren geleden van start
gegaan en had een open werkwijze en doelstelling. De werkgroep beoogt het contextuele
denken (wetenschappelijk) te verankeren en middels kritische reflectie tot verdieping te
komen. De deelnemers willen een platform zijn om een schakel te vormen voor initiatieven
binnen en buiten de vereniging, die het contextuele denken ontwikkelen dan wel verdiepen.
Zoals in 2011 in onze doelstellingen is vastgelegd richten we ons op:
1. Wetenschappelijke verankering van het contextuele denken/contextuele benadering
2. Kritische reflectie op de uitgangspunten/aannames/concepten CD stimuleren (zoals
gerealiseerd in de studiemiddagen)
3. Methodiek beschrijven en methodiekontwikkeling stimuleren
4. In kaart brengen van ‘body of knowledge’ /stimuleren van onderlinge uitwisseling van
kennis en praktische wijsheid (o.a. gerealiseerd door de Bibliografie door Ilse)
Voor alle 4 de werklijnen geldt als doelstelling het stimuleren van publicaties op
wetenschappelijk/HBO niveau.
Samenstelling:
Jacoba Huizenga
Wilma van Klaveren
Hanneke Meulink-Korf
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Wim Noorlander
Ilse Siebesma
Hanneke van Wijgerden
Kees Verduijn
Samenkomsten:
5 bijeenkomsten
Werking:
Dit jaar hebben we als hoofdthema binnen de werkgroep gesproken over conflicten en de
vraag of het contextuele denken behulpzaam is bij het omgaan met conflicten. Heeft het
contextuele instrumentarium een zinnige toevoeging in conflictbemiddeling? Welke
elementen uit het contextuele denken zijn belemmerend of helpend, zowel in visie, houding
en interventies als in de interactie met de ander. Hoe is de focus op verbinding al dan niet van
invloed op gedachten over conflicten?
We hebben het bestuur naar aanleiding van onze onderzoekende vragen voorgesteld het
thema ‘conflict en verbinding’ als jaarthema 2017 vast te stellen, wat zij ook gedaan hebben.
De werkgroep heeft als neerslag van de bijeenkomsten rond dit thema een artikel geschreven
voor het vakblad in het najaar van 2017.
Aandachtspunten volgend werkjaar:
In 2018 richten we ons op de vraag wat de ‘status’ van het contextueel denken is (mensvisie,
methodiek, paradigma?), en wat de rol van wetenschappelijk denken
over contextuele benadering is. Daarnaast wil de werkgroep komend seizoen 2018-2019 een
aantal bijeenkomsten beschikbaar zijn als focusgroep of als team van experts. Leden van de
VCW zijn welkom om aan te schuiven met een vraag waar we ons gezamenlijk een uur over
buigen. Die vraag kan een artikel-in-wording zijn, een onderzoeksopzet, een stellingname of
theoretische vraag of iets anders. De werkgroep wil zich op deze wijze verdienstelijk maken
voor de leden van de vereniging. Mogelijk gebruikt de werkgroep vervolgens het vakblad om
de ontdekkingen in de focusgroep te delen met de vereniging.
Verzoeken voor deelname graag naar het secretariaat van de VCW.
Namens de werkgroep: Hanneke van Wijgerden
5. Redactie Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
Opdracht:
De redactie stelt zich ten doel een Vakblad uit te geven dat:
a.
de lezers informeert over zaken aangaande de vereniging.
b.
de lezers informeert over ontwikkelingen binnen het contextueel denken in de breedst
mogelijke zin.
c.
een podium biedt voor berichten, gedachten en meningen van de lezers.
d.
ontwikkelingen signaleert op het gebied van hulpverlening en
maatschappelijke problematiek die zij van belang acht voor de leden.
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Samenstelling:
Wilma van Klaveren, hoofdredacteur
Bart Hendriks
Carla Droogh
Marion Eikelenboom
Kees Mos
Samenkomsten:
4 x samengekomen (per nummer)
1 x jaarvergadering
Werking:
Ook dit jaar werden we weer uitstekend administratief ondersteund door Mechteld van der
Bijll. De vormgeving werd zoals altijd creatief en deskundig verzorgd door Elly van der Mark.
Dit jaar was dominante kleur van de cover lavendelblauw.
We vergaderden vier keer voor het uitbrengen van de vier nummers en hielden een
jaarvergadering. Naast dit alles vond ieder redactielid zichzelf vele uren terug achter de diverse
thuiscomputers waar teksten geschreven, geredigeerd en gecorrigeerd werden. Via de
computer of face to face was er ook regelmatig overleg. Onderling, met auteurs in binnen- en
buitenland, met onze vormgever en met het bestuur en de PR-commissie van de VCW. Buiten
de deur ontmoetten diverse redactieleden voor interviews:
Gabriel Anthonio, Marianne Thans, Mariecke van den Bergh, Ids Smedema en René Knip. De
artikelen die in 2017 aan de orde kwamen waren onder meer:
Het gebruik van de Relationele Ethiek Schaal binnen de contextuele hulpverlening door Joyce
Wetzels; Gekke kinderen zijn anders dan gewoon door Ivo Nijland; Vragen staat vrij? Over
Sonja Barend en haar boek ‘Je ziet mij nooit meer terug’ door Wilma van Klaveren; Herstelrecht
en contextuele hulpverlening door Ewout Oppeneer en Gert Jan Slump; Familie…je kunt er niet
genoeg van krijgen door Ineke Bannink; Conflict en verbinding, over de waarde van
belangentegenstellingen door Hanneke van Wijgerden-Snoek; Verbinding en conflict:
de afweging van de rechter bij de rechten van het kind, ook voor de geboorte door Cees de
Groot.
Vele andere onderwerpen kwamen langs in verhalen, bijdragen van het bestuur, columns en
de vaste rubrieken Geno Rythems, De therapeut, Boeken en films, Op de werkvloer en De
activiteitenagenda. De nieuwe rubriek, waarin we de eigen contextuele benadering kritisch
beschouwen: Onder de loep, door Kees Mos werd een vast gegeven. De onderwerpen die
daarin behandeld werden waren Voltooid leven; Loyaliteit en Persoonlijke vrijheid.
Aandachtspunten volgend werkjaar:
Voor het komend jaar gaat de redactie voort op de ingeslagen weg. De eerste voorbereidingen
voor het themanummer december 2018 over het thema Verlies zijn al begonnen. We zijn zoals
altijd blij met mensen die voor de redactie artikelen willen schrijven of interviews willen doen
en moedigen ieder hiertoe aan.
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Over de vormgeving zijn we na jarenlange verbeteringen tevreden. We krijgen veel goede
reacties. Ook de jaarlijks veranderende kleur bevalt goed. In 2018 hopen we wel weer een
lezersonderzoek te doen om ook feedback van de lezers te ontvangen.
Artikelen krijgt de redactie graag aangeleverd. Aangevuld met verenigingsnieuws hopen we
ook in 2018 weer een blad af te leveren dat inspirerend en uitnodigend is voor bestaande en
voor nieuwe lezers. Een langgekoesterde wens van de redactie om meer op multimedia actief
te zijn middels twitter, LinkedIn en onze eigen website is voorlopig helaas niet vervulbaar
wegens gebrek aan menskracht. Het uitbrengen van de huidige vier uitgaven per jaar is
arbeidsintensief en gebeurt volledig vrijwillig, in eigen tijd. En daar is helaas een grens aan.
Passend geven noemen we dat.
Namens de redactie,
Wilma van Klaveren, hoofdredacteur
IV.
Activiteiten voor leden en daarbuiten
1. Georganiseerd binnen de VCW:
Studiemiddag 15 maart in Amersfoort -Conflict en Verbinding.
Symposium 3 november in Driebergen – Conflict en Verbinding

2. Samen met andere instituten of organisaties:
-V.

Slot

Naast de in dit verslag binnen de werkgroepen, commissies en sectie aangehaalde aandachtpunten
willen we volgende prioriteiten stellen voor het werkjaar 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•

Het op gang zetten van een dialogaal proces rond de missie van onze organisatie met alle
betrokkenen, commissies en werkgroepen.
Bestuursmatig optimaliseren van de organisatie
Het aantrekken van jongeren.
Groei van het aantal leden, opvolging van het aantal registraties
Aansluiting vinden en eventueel ondersteunen van een internationaal netwerk van de
contextuele benaderingFaciliteren van het studie en onderzoekswerk en mogelijke vernieuwing van ons
gedachtengoed
Faciliteren van de dialoog met andere therapeutische strekkingen op het werkveld,
Het zichtbaar maken, en laten erkennen, van onze eigen plaats binnen het therapeutisch
werkveld
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Bijlage 1: Doel van de vereniging
Organisatie
De Vereniging van Contextueel Werkers (VCW) is een vereniging voor mensen die werken vanuit
de contextuele benadering. De VCW is opgericht in 1996 en stelt zich sindsdien ten doel het
contextuele denken verder te ontwikkelen, uit te dragen en de kwaliteit van het contextueel werken te
bewaken.
Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en
familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy (1920- 2007). Belangrijke drijfveer van deze
benadering is de dynamische verbondenheid van een mens met verleden, heden en toekomst.
Invloeden en belangen van voorgaande, huidige en toekomstige generaties, loyaliteiten en de balans
tussen geven en ontvangen vormen belangrijke elementen in het contextuele denken en werken. Een
meerzijdig partijdige houding is essentieel voor de contextueel werker. De leden van de VCW oefenen
hun beroep uit in Nederland of het Nederlandstalig gebied in België.
De VCW is lid van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en van de European
Association of Psychotherapy.
Doelstellingen VCW
•
•
•

het verspreiden en uitdragen van het contextuele gedachtegoed
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van dit gedachtegoed
het stimuleren van ontwikkeling en innovatie

Bijlage 2: ledenaantallen

Leden
Student-leden

Vakblad
abonnees

1-jan- 31-dec17
17
339
360
61
55

1-jan-18
338
52

400

415

390

91

92

87
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