Jaarverslagen VCW 2018
Bestuur
1. Opdracht
De opdracht voor het bestuur in het voorbije werkjaar bestond er in om bestuurlijke rust te
creëren binnen de vereniging. Ontstane achterstanden dienden te worden weggewerkt. Het
bestuur kreeg de opdracht om continuïteit te realiseren, en uitvoering te geven aan de
adviezen uit het rapport van Tom van de Belt en René Knip. De kwetsbare positie van de
administratieve ondersteuning, de werving van nieuwe bestuursleden, en het bewerkstelligen
van een geleidelijke overgang naar een regulier bestuur waren daarin aandachtspunten.
In het algemeen lag hier de opdracht vervat om organisatorisch de transitie te maken “van een
pioniersfase naar een sterkere professionalisering”. (René Knip)
2. Samenstelling van het bestuur
Cees Tollenaar, voorzitter
Jan Permentier, secretaris
Jan Minnema, penningmeester
Paul Heyndrickx
Jaap van der Meiden
3. Realisaties
Naast een veelheid van praktisch organisatorische agendapunten heeft het bestuur
• een proces tot visievorming opgezet met de leden. Het bestuur liet zich daarbij leiden
door modellen uit de organisatiewetenschap, en door het visievormende werk dat
door vorige besturen reeds gepresteerd is. Ontwerpteksten werden gerealiseerd om
begin 2019 voor te leggen aan de algemene vergadering.
• een beleidsplan 2020-2025 opgemaakt dat voorgelegd wordt aan de ALV begin 2019
• ondersteuning geboden aan het ICCT 2018 congres ‘For the future’. Enkele
bestuursleden namen er ook aan deel.
• het symposium ‘Verlies en leven’ georganiseerd op 7 november
• opening gemaakt voor de oprichting van een Vlaamse afdeling binnen de VCW
4. Aandachtspunten, uitdagingen, opmerkingen, vragen
Nu de rust teruggekeerd is, is het een aandachtspunt om geleidelijk aan, en op een
organisatorisch gepaste manier, jongeren binnen het bestuur verantwoordelijkheid te geven.
Naast praktische opdrachten zal de realisatie van het beleidsplan alle aandacht vragen. De
differentiatie van de leden, de vereenvoudiging van de registraties en de opvolging van de
opstart van een Vlaamse afdeling zullen prioritair aandacht vragen.
Namens het bestuur,
Jan Permentier

Commissie Kwaliteit en Opleiding (CKO)
1. Opdracht
Deze commissie gaat met elkaar in dialoog over de kwaliteit van de verschillende contextuele
stromingen, registraties binnen de vereniging met als uitgangspunt, hoe borg je de kwaliteit?
De kwaliteit van registraties en opleidingen? Daarnaast wil de commissie zich meer gaan
bezighouden met de verschillende opleidingen die een contextuele scholing aanbieden. Meer
zichtbaarheid van de vereniging onder nieuwe studenten, is e en nevendoel om meer
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aanmeldingen te gaan genereren. Afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van het
bestaansrecht van de CKO, zowel als gevolg van de verandering binnen de vereniging alsook
het werven van nieuwe commissieleden.
2. Samenstelling van de groep
De commissie bestaat uit 3 leden. Petra van Bodegraven, voorzitter. Jan Minnema, interim
bestuurslid. Carina Spies, notulist.
Annet van den Burg, Tjitske Hofma en Cees Tollenaar maken geen deel meer uit van deze
commissie. Allen zijn bedankt voor hun inzet.
De commissie is dit jaar drie keer bij elkaar geweest. Daarnaast is er regelmatig per mail
contact geweest.
3. Realisaties wat tijdens het voorbije werkjaar uitgevoerd is, en wat eruit geleerd is…
De nieuwe richtlijnen rond de AVG was in het eerste halfjaar een belangrijk onderwerp wat
besproken is binnen de CKO. Het werven van nieuwe leden en het voortbestaan van de
commissie en of het samenvoegen met de RK is iedere vergadering een agendapunt geweest.
Belangrijk doel in het komende jaar is dat de vereniging criteria formuleert voor opleiding en
registratie. Een opleiding kan bepalen of het een accreditatie gaat aanvragen mede op grond
van de gestelde criteria.
4. Aandachtspunten, uitdagingen, opmerkingen, vragen bij de uitvoering van de eigen opdracht.
Is er nog bestaansrecht voor de CKO of is het wenselijk om een samenwerking aan te gaan met
de Registratiekamer? Hiermee is het jaar afgesloten. Inmiddels zijn de eerste ontwikkelingen in
2019 dusdanig dat er een besluit is genomen dat de CKO onderdeel gaat worden van de
Registratiekamer. Over de naamgeving wordt nog nagedacht.
Namens de CKO,
Carina Spies

Registratiekamer
1.

Opdracht
De Registratiekamer beoordeelt de kwaliteit van de aanvragen voor (her)registratie in één van
registers en adviseert het bestuur daaromtrent. De Registratiekamer heeft mede als taak om
het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent ontwikkelingen betreffende (de
bewaking van de kwaliteit van de uitoefening van) het contextuele gedachtegoed.
2.

Samenstelling
De registratiekamer bestond in 2018 uit:
Ineke Bannink
Jaap van der Meiden
Annelies Onderwaater
Gerdy Rooijakkers-Segers
Wilma van Klaveren
Wim Noorlander (voorzitter)
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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. De aanvragen leiden tot
inhoudelijke discussies, wat de vergaderingen boeiend en aantrekkelijk maakt.
3.

Realisatie
In 2018 er een paar keer telefonisch vergaderd, omdat er slechts 1 registratie-aanvraag was.
We hebben dit onder de aandacht gebracht van het bestuur en zijn met hen en de Commissie
Kwaliteit en Opleiding (CKO) hierover in gesprek geweest. Zowel op ledenvergaderingen als in
het bovengenoemde overleg zijn we bezig met beleid te ontwikkelen om het voor nieuwe
leden aantrekkelijk te maken zich te registreren. Het zal duidelijk zijn dat dit in verband met de
continuïteit van de vereniging een belangrijke kwestie is.

4.

Plannen voor 2019
Het ontwikkelen van een nieuw registratiebeleid, samen met de CKO en VCW bestuur en het
uitwerken van plannen om één commissie te gaan vormen met de CKO.

Namens de registratiekamer,
Wim Noorlander

Sectie Therapie
1.

Opdracht
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.

2.

Samenstelling
Dienke Grootenhuis
Marjolein Lauteslager
Gerdien van Zessen
Bart Hendriks

3.

Lid
Lid
Secretaris
Voorzitter

Realisaties
7 februari 2018 - Proeverij, waarbij collega's vertellen over hun werk.
Contextueel werken in de ambulante jeugdhulpverlening
Bas van Dijkhuizen is ambulant jeugdhulpverlener van het Leger des Heils in de gemeentes de
Bilt en Utrechtse Heuvelrug
Contextueel werken binnen de nierzorg
Jolande Tevel / Elyse Klinieken voor Nierzorg, een kleinschalige organisatie met meerdere
klinieken in Nederland.
'Wat laat tante Jet na?' (Afstudeerscriptie) 'Wat biedt de contextuele benadering oudere
alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar zonder kinderen in het intergenerationele nalaten.
Nel Kommers heeft ervaring als algemeen- en psychiatrisch verpleegkundige in diverse
organisaties.
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6 juni 2018 - Muziek als wondermiddel
Muziek is een universele taal. Het is een krachtige manier om herinneringen aan onze
levensgeschiedenis terug te halen en contact te maken met mensen die lijden aan dementie.
Het luisteren en spelen van muziek kan kwaliteit van leven terugbrengen en interactie
vergemakkelijken. Dit stelt mensen weer in staat om te communiceren en gevoelens te uiten.
Manon Bruinsma / Stichting Music & Memory NL, is neurologisch muziektherapeut en docent
muziektherapie aan het ArtEZ conservatorium. Ze is directeur van Music & Memory.
3 oktober - Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander
De levenskunst is terug. Dat is niet vreemd en heeft van doen met de situatie waarin we leven.
Veel zekerheden zijn weggevallen waardoor het moderne individu steeds meer op zichzelf is
komen te staan, vrijer tegenover zijn leven. Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij
werkt als senior-beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij
verzorgt de beroepsopleiding Moreel Beraad aan de ISVW.
4.

Aandachtspunten
De bezoekersaantallen zijn (te) laag. De resultaten van de 2018 gehouden enquête en
regelmatige peilingen bij de deelnemers geven geen aanleiding tot koerswijziging of
aanpassingen van het programma. De inspanningen versus respons zijn niet in balans. Het
bestuur staat open voor suggesties. De relatieve onbekendheid bij leden vraagt om een meer
prominente PR voor de Sectie door de vereniging (VCW) Het bestuur is opnieuw in overleg met
het secretariaat van VCW over mogelijkheden tot accreditatie van het programma.

Namens de Sectie Therapie,
Bart Hendriks, voorzitter
sectietherapie@contextueelwerkers.eu

Vakblad voor Contextuele Hulpverlening
1.
a.
b.
c.
d.

2.

De redactie heeft zich ten doel gesteld:
de leden van de VCW te informeren over zaken aangaande de vereniging
De leden te informeren over ontwikkelingen binnen het contextuele denken in de breedst
mogelijke zin
Een podium te bieden voor berichten, gedachten en meningen van de leden, zonder dat
financiële belangen hierbij een rol spelen
Ontwikkelingen te signaleren op het gebied van hulpverlening en maatschappelijke
problematiek die van belang zijn voor de lezers.
Samenstelling
De redactie bestond in 2018 uit Carla Droogh, Bart Hendriks, Marion Eikelenboom, Kees Mos
en Wilma van Klaveren. Ook dit jaar 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 oranje.
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3.

Realisatie
De redactie vergaderde vier keer voor het uitbrengen van de vier nummers en hield 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 van de VCW. Buiten de deur ontmoetten
diverse redactieleden voor interviews: Jaap van der Meiden, Esther Cohen, Janet Stauffer,
Karin Jonker, Joke van Ballegooijen, Ingeborg Rozenboom, Wilma van Klaveren, Petra Boolman
en Peter Walhout.
De artikelen die in 2018 aan de orde kwamen waren onder meer:
Culture shock: beleving van landverhuizende ontwikkelingswerkers vanuit contextueel
perspectief door Corine Clavero en Martine Noordegraaf; Onderschat het niet-pluis-gevoel van
een ouder niet! Het belang van vroegtijdig signaleren van autistische gedragskenmerken door
Ina van Berckelaar-Onnes; De krijgsmacht in contextueel perspectief door Ids Smedema;
Contextueel werken met alleenstaanden zonder feitelijk nageslacht: een optie? door Nel
Kommers; Verbonden over de dood heen door Albert van Dieren; Alleen de muziek kan over de
dood praten door Bart Hendriks.
Vele andere onderwerpen kwamen langs in verhalen, bijdragen van het bestuur, columns en
de vaste rubrieken Geno Rhythms, De therapeut, Boeken en films, Op de werkvloer en De
activiteitenagenda. In de rubriek Onder de loep, waarin we de eigen contextuele benadering
kritisch beschouwen werden de volgende onderwerpen behandeld: Twijfel; Me Too en
Destructive Entitlement. Het jaarlijkse themanummer ging in 2018 over Verlies en Leven.

4.

Plannen voor 2019
Voor het komend jaar gaat de redactie voort op de ingeslagen weg. De eerste voorbereidingen
voor het themanummer december 2019 zijn alweer begonnen. We zijn zoals altijd blij met
mensen die voor de redactie artikelen willen schrijven of interviews willen doen en moedigen
ieder hiertoe aan. De redactie speelt graag in op actuele ontwikkelingen in hulpverleningsland.
Over de vormgeving zijn we na jarenlange verbeteringen nog steeds tevreden. We krijgen veel
goede reacties. Ook de jaarlijks veranderende kleur bevalt goed.
Artikelen krijgt de redactie graag aangeleverd. Aangevuld met verenigingsnieuws hopen we
ook in 2019 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. Dat houdt beperkingen in.
Namens de redactie,
Wilma van Klaveren, hoofdredacteur
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