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VERGADERDATA BESTUUR

7 februari: studiemiddag Sectie Therapie
Nieuws uit het bestuur
Vergaderdata bestuur
VCW symposium
ALV en studiemiddag 23 mei
Wkkgz
ICCT 18-20 april 2018
Overige data Sectie Therapie

Heb je je al aangemeld voor de studiemiddag van
de Sectie Therapie op woensdag 7 februari?
Kijk hier voor het programma.

NIEUWS UIT HET BESTUUR
Eind december kwamen we als nieuwgekozen
bestuursploeg voor de eerste keer samen. De
agenda was afgeladen vol. Voor de agendapunten
waar directe actie noodzakelijk was, zijn er
afspraken gemaakt.
Bij het afwerken van agendapunten blijkt dat we
op dezelfde golflengte zitten. Het is goed dat het
onderling ‘klikt’. Nee, we willen niet alles ‘nieuw’
maken. ‘Veerkracht’ is voor ons het thema
waardoor we ons dit jaar willen laten leiden.
Transparantie en dialoog zullen bij onze aanpak
onze ‘partners‘ zijn. Op het eind van de rit willen
we een helder, weer brandende fakkel doorgeven
aan een nieuwe bestuursploeg. Een metafoor voor
een duidelijk perspectief en doel voor de
vereniging. Aan het eind van de vergadering
stellen we vast dat we heel wat gedaan hebben.
We hebben nog een lange weg te gaan maar zijn
optimistisch. ‘De hand reiken aan alle
betrokkenen om onze toekomst met vertrouwen
en veerkracht tegemoet te treden’ is onze beste
wens bij het begin van dit nieuwe jaar!
Cees Tollenaar, voorzitter
Jan Permentier, secretaris
Jan Minnema, penningmeester
Paul Heyndrickx, vice-voorzitter
Jaap van der Meiden, algemeen bestuurslid

Mocht je iets willen voorleggen aan het bestuur,
dan is het misschien handig om te weten wanneer
zij bij elkaar komen. Dit zijn de voorlopige
vergaderdata in 2018:
• 21 februari
• 23 mei
• 6 juni
• 26 september
Mailen kan natuurlijk altijd:
info@contextueelwerkers.eu

VCW SYMPOSIUM
Het is ook dit jaar de bedoeling om in november
weer een VCW symposium te organiseren. Het
bestuur zal hier in februari een definitief besluit
over nemen. Wij zijn op zoek naar mensen die het
leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de
organisatie. Denk hierbij vooral aan een invulling
geven aan het programma en meedenken over
sprekers en workshops. Interesse? Graag een mail
naar info@contextueelwerkers.eu

ALV & STUDIEMIDDAG 23 MEI 2018
De eerstvolgende ledenvergadering zal dit jaar
later plaatsvinden dan in andere jaren, namelijk
op woensdag 23 mei om 15.00 uur. Aansluitend is
er een studiemiddag . Een van de sprekers is Jef
Slootmaeckers.
Jef Slootmaeckers is maatschappelijk assistent,
contextueel systeemtherapeut en gecertificeerd
EFT-therapeut. Hij zal het hebben over nieuwe
ontwikkelingen in de contextuele relatietherapie.
Meer informatie over de locatie en het
programma volgt begin april, maar noteer de
datum vast!

WKKGZ
Sinds 1 januari 2017 moeten vrijgevestigde
zorgaanbieders voldoen aan de verplichtingen van
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz).

www.contextueelwerkers.eu
info@contextueelwerkers.eu

Een van de verplichtingen is aansluiting bij een
geschillencommissie. Het bestuur heeft eind 2016,
na een gedegen onderzoek, aansluiting bij het
NIBIG geadviseerd. Uiteraard zijn hier ook andere
opties mogelijk, zo lang je maar bent aangesloten
bij een geschillencommissie die erkend is door de
minister van VWS.
Verder is het voor iedere vrijgevestigde zorgaanbieder belangrijk om in het bezit te zijn van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waar de
Wkkgz-risico’s zijn meeverzekerd.

OVERIGE DATA SECTIE THERAPIRE
Na 7 februari zijn de volgende studiemiddagen van
de Sectie Therapie op:
• 6 juni, en
• 3 oktober
zoals altijd in de Kargadoor, Oudegracht 36 in
Utrecht. Aanvang 14.00 uur
Reacties? Tips?
info@contextueelwerkers.eu

ICCT 18-20 APRIL 2018
Van 18-20 april 2018 wordt in Ede het International Congress on Contextual Therapy (ICCT)
gehouden. Een driedaagse conferentie met een
internationaal aanbod van eersteklas sprekers.
Gezien het belang van dit congres voor de ontwikkeling en het uitdragen van de contextuele benadering, heeft het bestuur besloten dat de VCW als
contextuele beroepsvereniging niet kon achterblijven als sponsor en heeft een financiële bijdrage
geleverd voor de organisatie van dit evenement.
Wij wensen het Instituut Contextuele Benadering
en het Lectoraat Jeugd en Gezin veel succes en
hopen dat ook veel VCW-leden straks in Ede
aanwezig zullen zijn! Kijk voor meer info op
www.ICCT2018.com.
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