
2
‘Waar moet  
dat heen, hoe 
zal dat gaan?’

6 
Jaar van  
de kwaliteit

4
Opgelucht  
uit de  
spreekkamer

13
EFTA  
Congres  
2016

14
NVRG  
op tv

4102nvrg-Jaarverslag



NVRG Jaarverslag 2014      32      
NVRG Jaarverslag 2013

Bureau NVRG

B arend Servet vroeg zich dit af in 1973. Deze vraag uitten we 
de afgelopen jaren ook binnen de NVRG. Waar gaan we 
naartoe met onze vereniging? En hoewel we de uitkomst van 
onze inspanningen nooit precies weten, zijn we heel goed in 

staat gebleken richting te geven aan het antwoord. 

Het belang van systemisch werken binnen de gezondheidszorg 
en de welzijnssector wordt breed uitgemeten in het nieuws. Vele 
rapportages verschijnen in kranten en de NVRG kwam zelfs met 
een item op tv! De belangstelling voor onze vereniging weerspie-
gelt ook de roep om systemische expertise in de zorg, die steeds 
groter wordt. Hier spelen we op in met de komst van de STW, de 
systeemtherapeutisch werker. We spannen ons in om het beroep 
van systeemtherapeut erkend te krijgen in het Kwaliteitsregister  
Jeugd, naast BIG het tweede landelijke kwaliteitsregister in de 
zorg. Om zichtbaarder te worden en krachten te bundelen,  
werken we samen met andere beroepsverenigingen en zoeken  
we contact met WMO-instanties.
Velen van u nemen actief deel aan alle veranderingen. Het aantal 
leden van de NVRG blijft groeien. Dit is niet alleen als signaal 
belangrijk, maar schept ook ruimte voor professionele onder-
steuning bij al onze vrijwillige inspanningen als actieve leden.  
Zo kunnen we het vliegwiel blijven aanjagen.

Opleiders en leden van de Opleidingsadviescomissie (OAC) 
zitten middenin het proces om noodzakelijke competenties van 
systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers vast 
te stellen. De opleiding tot beide beroepen wordt inhoudelijk 
gestandaardiseerd, zodat de kwaliteitsbewaking verbetert. In 
2015 gaat de eerste opleiding STW van start. Ook nemen we de 
accreditatie-eisen onder de loep, zodat een bredere doelgroep 
belangstellenden kan aansluiten. 
In 2014 zetten we de laatste stap in de structuurwijzigingen van 
de NVRG. Vanaf 15 januari 2015 heeft de vereniging een nieuw 
bestuur van drie leden, die nauw samenwerken met directie en 
bureau. De aangepaste statuten zijn notarieel vastgelegd en het 
opleidingsreglement is herschreven. Aanpassing van de andere 
reglementen volgt in 2015.

Ik hoop dat u, net als ik, trots bent op onze vereniging! En dat u 
uw bijdrage blijft leveren om onze kansen te benutten. 

 
Waar moet dat heen,  

hoe zal dat gaan?

Column

Ingeborg Siteur, voorzitter
‘Direct na mijn opleiding als psy-
chiater startte ik met de opleiding 
tot gezins- en relatietherapeut. 
Mijn systemische expertise heb 
ik ingezet voor gezinnen en de 
laatste jaren steeds meer als lei-
dinggevende. Sinds zes jaar ben ik 
actief in het bestuur van de NVRG, 
de laatste drie jaar als voorzitter. 
Mijn kracht ligt in het uitdragen 
van ideeën en samen met anderen 

deze ideeën en trajecten verder 
ontwikkelen. Ik ben blij met de 
recente structuurwijzigingen bin-
nen de NVRG: onze slagkracht en 
positie zijn duidelijk verbeterd. Ik 
ben trots op alle actieve leden die 
met veel energie en creativiteit 
meewerken aan een cultuurveran-
dering binnen de NVRG.’

Vera Mierop, penningmeester
‘Sinds 1973 ben ik werkzaam in de 
psychiatrie, volwassenzorg, oude-
renzorg en jeugdzorg. Lange tijd 
werkte ik als sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige bij een RIAGG; 
sinds 2002 werk ik als systeem-
therapeut. Inmiddels heb ik vier 
jaar mijn eigen praktijk voor ge-
zins- en relatietherapie. Daarnaast 
ben ik supervisor en leertherapeut. 
Mijn kracht ligt in ondernemen en 
met anderen samenwerken. Als 

Nieuw NVRG-
bestuur stelt 
zich voor

Van links naar rechts: Vera Mierop, Ingeborg Siteur en Marieke Römer

Het verenigingsbureau van de Nederlandse 
Vereniging voor Relatie- en Gezins therapie 
in Amsterdam is eerste aanspreekpunt voor 
leden en belangstellenden. 

Shari Belfor, studente psychologie, verricht 
één dag in de week hand- en spandiensten 
voor haar collega’s op het bureau. Haar 
belangrijkste taak is het bijhouden van de 
ledendatabase. Verder is Shari altijd aan-
wezig als baliemedewerkster op het jaarlijkse 
NVRG-congres. 

Met vragen over toelating en het  
opleidingstraject..
…ga je naar Jannigje Bolk. De vooroplei-
dingseisen om te worden toegelaten als lid of 
als lid in opleiding zijn behoorlijk ingewikkeld. 
Vooral voor hbo’ers is het vaak een puzzel. 
Wie met Jannigje contact opneemt, kan 
met haar die puzzel oplossen. Ook doet ze 
suggesties voor het aanvullen van hiaten in 
de vooropleiding en wie vragen heeft over 
het eigenlijke opleidingstraject, kan bij haar 
terecht voor advies. Haar werkzaamheden 
vormen zo het voorportaal voor het werk  
van de Toelatingsadviescommissie (TAC). 
Jannigje ondersteunt de redactie van het 
tijdschrift Systeemtherapie.

Voor vragen over herregistratie…
is Anita Waanders de aangewezen persoon. 
Ze weet alles van PE-online en maakt leden 
wegwijs in hun digitaal ledendossier. Ben je 
opleider (supervisor, leertherapeut, TTC- 
gevers of leersupervisor) of wil je dat wor-
den? Ook dan ben je bij Anita aan het juiste 
adres. Verder geeft ze leiding aan het bureau 
en beheert ze de financiën en de personele 
zaken. Last but not least is Anita de steun en 
toeverlaat van de directie, het bestuur en de 
Opleidingsadviescommissie (OAC).

Voor vragen over het jaarlijkse congres, 
studiedagen en accreditatie…
...kun je terecht bij Tjeerske van der Heide. 
Zij is de spin in het web, legt graag verbin-
dingen binnen de vereniging. Zij coördineert 
vanuit het NVRG-bureau de congressen en 
studiedagen van de secties. De praktische 
uitvoering van deze activiteiten, zoals het 
opstellen van de begroting, het regelen 
van locatie en catering, het verzenden van 
de uitnodigingen, de PR en het verwerken 
van accreditatieaanvragen, is bij haar in 
goede handen. Ze verlicht de werklast van 
de sectiebesturen, zodat zij zich volledig 
kunnen richten op de inhoud. Tjeerske werkt 
nauw samen met de adviescommissie Bij-en 
Nascholing, (BijNa), de Wetenschapsadvies-
commissie (WAC) en de onlangs opgerichte 
Accreditatiecommissie (AC). 

SPV wil ik hbo’ers een stem in het 
bestuur geven. Door mijn Indische 
achtergrond kan ik de vereniging een 
beetje ‘kleur’ geven. Met een actieve 
en creatieve inzet hoop ik de NVRG 
verder te helpen ontwikkelen.’

Marieke Römer, plv voorzitter
‘Als vrijgevestigd psychiater en 
systeemtherapeut in het Lorentzhuis, 
en als opleider en supervisor zoek ik 
in ieder mens en ieder systeem het 
unieke en het universele, deel uit-
makend van een relationeel netwerk. 
Systeemtherapie ligt mij na aan het 
hart. Ik vind het een prachtvak met 
visie, inspirerende leermeesters en 
collega’s. Voor de vereniging wil ik 
bruggenbouwen: de kunst en  
kunde waar een systeemtherapeut 
voor staat verder uitdragen en  
breder inzetten in therapie- en  
hulp verlenersland.’
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Zonder systeem gesprekken zou het nu niet zo goed gaan met Evelien, zegt 
haar moeder. Ze is ervan overtuigd dat deze gesprekken een terugval hebben 
voorkomen. Evelien (20) wordt bij ggz-instelling Arkin behandeld voor een 
bipolaire stoornis. 

uit de spreekkamer

‘A ls ik manisch ben, weet ik niet 
wat ik doe’, zegt Evelien*, een 
twintigjarige studente met lang 
blond haar. Haar moeder heeft net 

verteld hoe Evelien ruim twee jaar gele-
den werd opgenomen in de Bascule, de 
af deling kinderpsychiatrie van het AMC.  
‘Ze was net begonnen met haar studie. 
Een nieuwe studie, een andere woning, 
grote veranderingen maakten haar 
ontvankelijk voor een crisis. We zagen 
het al aankomen, want Evelien was druk 
en stuurde verwarde mails. Van haar stu-
dentenflat werd ze naar de crisisdienst 
van het AMC gebracht.’
 
Inmiddels gaat het goed met Evelien. 
Heel goed zelfs. En daarom kan haar 
moeder nu lachen om de anekdote dat 
Evelien aan het begin van de opname 
verward de kamer van de psychiater 
binnenstormde toen haar ouders daar 
een gesprek hadden. ‘Voor een 
systeem gesprek was het op dat moment 
duidelijk nog te vroeg’, zegt ze droog. 
Maar die volgden later wel, toen het weer 
wat beter ging met Evelien. ‘Ik kan er nu 
de humor van inzien, omdat de moeilijke 
periode achter ons ligt.’ 
Evelien kan zich de gebeurtenis niet eens 
herinneren. ‘Voor mij was in die tijd alles 
grappig hoor. Ik had het enorm naar mijn 

zin, terwijl mijn ouders zich grote zorgen 
maakten.’Twee episodes heeft ze achter 
de rug, op 16- en 18-jarige leeftijd. Met 
medicatie en wekelijkse gesprekken met 
haar psychiater bij Arkin kan ze nu goed 
met de bipolaire stoornis leven. Ze pakte 
haar studie weer op, heeft een bijbaantje 
en gaat binnenkort stage lopen. Ook 
daarbij krijgt ze ondersteuning van de 
ggz-instelling.  

Cruciaal bij de behandeling van Evelien 
waren volgens moeder en dochter de 
systeemgesprekken. Soms met het hele 
gezin, inclusief een jonger broertje, later 
ook met (een van) de ouders. Onder 
begeleiding van de therapeut werden 
zorgen uitgesproken en bespraken 
betrokkenen een goede aanpak voor de 
toekomst. ‘Dat mijn ouders bezorgd 

waren, vond ik maar overdreven. In de 
loop van de gesprekken ontdekte ik dat 
ik de eerste symptomen van een crisis 
vaak niet herkende. Vond ik mezelf een 
beetje druk, dan was mijn gedrag in 
werkelijkheid een stuk erger.’ Samen met 
de therapeut en haar gezin stelde Evelien 
een checklist op met signalen die erop 
wijzen dat het minder goed gaat.

Energie
Andersom werkte de overbezorgde 
reactie van de ouders juist averechts, 
ontdekte haar moeder. ‘Je moet juist 
niet te veel druk uitoefenen, daarvan 
wordt het gedrag alleen maar erger.’ In 
het begin waren de systeemgesprekken 
best zwaar, herinnert ze zich. ‘Evelien 
zat vol verwijten. Ik verstijfde en had de 
neiging net zo boos terug te doen. Maar 
door de gesprekken ontdekte ik dat die 
opstandigheid bij het ziektebeeld hoort. 
Er niet tegenin gaan voorkomt dat we in 
een negatieve spiraal terechtkomen.’ Nu 
vertrekt Eveliens moeder vooral blij en 
opgelucht uit de spreekkamer. ‘Ik haal 
veel energie uit de systeemgesprekken.’  
Eveliens moeder vindt het ‘onge-
looflijk’ en ‘kortzichtig’ dat sommige 
ggz-instellingen kiezen voor alleen een 
individuele aanpak. ‘Juist de cirkel om 
haar heen bleek zo belangrijk. Zonder 

Opgelucht

systeemgesprekken was Evelien in een 
vacuüm terechtgekomen en was de kans 
op een terugval veel groter geweest.’ In 
de naastbetrokkenenraad maakt moeder 
zich hard voor het voortbestaan van de 
systemische aanpak, ondanks de druk van 
bezuinigingen.

Hard nodig
Systeemgesprekken zorgen voor meer 
begrip tussen cliënten en naasten, zegt  
psychiater en systeemtherapeut Jurgen 
Cornelis. Deze naasten kunnen gezinsleden 
zijn, maar ook vrienden, buren of hulp-
verleners. Hij ziet de systeemaanpak als 
‘een creatief proces’ dat met hobbels kan 
verlopen maar uiteindelijk de problemen 
kan verlichten, beter draagbaar maken of 
doen verdwijnen. ‘De werkwijze zorgt er 

bovendien voor dat mensen, inclusief hulp-
verleners, elkaar ook op de langere termijn 
kunnen vinden en bij elkaar komen als het 
mis dreigt te lopen. Door eerdere ervarin-
gen is er meer vertrouwen in elkaar en kan 
er sneller worden behandeld.’
Ook de psychiater zelf wordt wijzer van de 
gesprekken, benadrukt Cornelis. ‘Met naas-
ten erbij is de patiënt niet alleen patiënt, 
maar ook broer, vader of vriend. Dat geeft 
een heel ander perspectief op het pro-
bleem. Bovendien geeft de omgeving soms 
oplossingen die ik als psychiater niet kan 
bedenken.’ Als supervisor en opleider kan 
hij niet genoeg benadrukken dat systeem-
gesprekken een waardevol onderdeel zijn 
in de therapie. Dat die vaak niet worden 
vergoed, vindt hij spijtig. ‘De systeem-
aanpak is juist in deze geïndividualiseerde 

samenleving heel hard nodig.’ Hij is blij 
dat de NVRG zich hier namens systeem-
therapeuten hard voor maakt. 

Effecten 
Omdat bij de systeemaanpak meerdere 
personen betrokken zijn, is het effect 
lastiger meetbaar. Toch is systemisch 
werken bij Arkin een belangrijk onderdeel 
van de behandelingen, stelt Jeroen Muller, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Arkin. ‘We hebben vaak te maken met 
complexe relaties in de privésituatie van 
cliënten. Als je niets aan het systeem 
doet, wordt de situatie in stand gehou-
den.’ Hij ziet kansen voor systeemtherapie 
en systemisch werken nu de kinder- en 

jeugd ggz onder gemeenten vallen en 
hulp ‘dichtbij huis’ wordt georganiseerd. 
Verzekeraars hebben een voorkeur voor 
evidence based methodes en een snelle 
reductie van symptomen, is de ervaring 
van Jeroen Muller. De effecten van de 
systeemaanpak zijn vaak snel zichtbaar, 
maar soms ook pas na een langere 
periode meetbaar. Dat laatste is het geval 
bij patiënten die langdurend in zorg zijn, 
vult psychiater Jurgen Cornelis aan. 
‘Samenwerkingsverbanden tussen 
patiënt, familie en hulpverleners betalen 
zich bij deze groep vaak op de lange 
termijn uit.’
‘Arkin doet aan effectmeting, ook als 
ondersteuning van de leercurve in de 
organisatie, om de effectiviteit van 
behandelingen binnen Arkin te verhogen’, 
vertelt Jeroen Muller. Zo gaat bijzonder 
hoogleraar en hoofd onderzoek bij Arkin, 
Jack Dekker, samen met Jurgen Cornelis 
onderzoek doen naar de effecten van het 
Intensief Behandelteam Thuis. ‘De 
effectmeting van de systemische 
crisisinterventie die dit team uitvoert, 
meet onder andere de effecten voor de 
patiënt en zijn naasten. Om op die manier 
de aangeboden behandeling voor de 
patiënt en de mensen met wie hij leeft zo 
optimaal mogelijk te laten zijn.’

*De naam van Evelien is uit privacy-
overwegingen veranderd.

‘ongelooflijk als  
ggz-instellingen kiezen 
voor alleen een  
individuele aanpak.’

‘Juist de cirkel om haar 
heen bleek zo belangrijk’

‘Systeemge-
sprekken zorgen 
voor meer begrip 
tussen cliënten 
en naasten’, 
zegt psychiater 
en systeem-
therapeut Jurgen 
Cornelis
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2014 stond voor de NVRG 
in het teken van kwaliteit. 
In dit overzicht blikken we 
terug op het afgelopen jaar 
en krijgen we een beeld van 
wat de vereniging doet om 
de kwaliteit van haar leden 
en opleidingen te bewaken 
en zo nodig te verbeteren.

Jaar van de kwaliteit
Vooropleidingseisen aangescherpt
De vooropleidingseisen voor lid systeem-

therapeut (LID ST) en lid in opleiding tot 
systeemtherapeut (LIO ST) zijn aangescherpt 
en sluiten nu beter aan bij het huidige onder-
wijssysteem. Om erkend NVRG-therapeut te 
worden, heb je een afgeronde masteropleiding 
op hbo- of universitair niveau in de sociale 
of gedrags wetenschappen of geneeskunde 
nodig. Daarnaast blijkt uit je opleiding een 
therapeutische oriëntatie door het volgen van 
ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en 
gespreks vaardigheden. Op de ledenvergadering 
van 26 maart 2014 stemden de leden in met de 
aanpassing van de vooropleidingseisen.
Voor therapeuten in spé met de vooropleiding 
hbo-maatschappelijk werk, maatschappelijke 
gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve 
therapie, aangevuld met een door de NVRG  
erkende Voortgezette Opleiding (VO) of post-
hbo, geldt de volgende overgangsregeling: 
Wie op uiterlijk 30 september 2015 begint aan 

een door de NVRG erkende Voort-
gezette Opleiding (VO) of post-hbo, 

voldoet aan de vooropleidingseisen 
voor het lidmaatschap LID ST of LIO ST. 

Competentiegericht opleiden 
Het afgelopen jaar werkte de vereniging 

aan het vaststellen van de competenties die 
systeemtherapeuten moeten beheersen om 
hun vak op een professionele wijze te kunnen 
uitvoeren. De competenties identificeren de 
systeemtherapeut in al zijn facetten en maken 
duidelijk waar zijn toegevoegde waarde ligt. De 
competenties vormen de rode draad waar-
langs de opleiding tot systeemtherapeut wordt 
ingericht. Dit is een vorm van standaardisatie die 
het mogelijk maakt de verschillende opleidingen 
te vergelijken, zodat de kwaliteitsbewaking ver-
betert. In 2015 worden op basis van de compe-
tenties de eindtermen van de opleiding tot ST 
opnieuw vastgesteld en de richtlijnen voor het 
samen stellen van een cursusdraaiboek worden 
herschreven. 

Nieuwe vorm van lidmaatschap
Tijdens de ledenvergadering in maart 

stemden de leden in met een nieuwe vorm  

van lidmaatschap: de systeemtherapeutisch 
werker (STW).
De vooropleidingseisen voor een LID STW en  
een LIO STW zijn:
•  een afgeronde, op de zorg- of welzijns sector 

ge richte bacheloropleiding op hbo- of 
universitair niveau;

•   werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

De STW wordt opgeleid om vanuit een 
systeemtheoretisch perspectief te denken en te 
handelen. Iemand met een opleiding STW kan op 
vele plekken van toegevoegde waarde zijn. Met 
de komst van de STW voorziet de vereniging in 
een maatschappelijke behoefte en kunnen veel 
meer mensen de vruchten plukken van een 
systemische aanpak. In 2014 stelde de vereniging 
de competenties vast waarover een STW moet 
beschikken en maakte de opzet van de criteria 
voor de opleiding. De eerste opleidingen STW 
starten in 2015.

Herregistratie
Om de deskundigheid van NVRG-leden 

te waarborgen zijn alle leden verplicht zich 
permanent bij- en na te scholen. Om lid te 
kunnen blijven, moeten leden iedere vijf jaar 
kunnen aantonen dat zij voldoen aan de door 
de vereniging opgestelde criteria voor herregi-
stratie. De bij- en nascholingsactiviteiten van de 
leden worden bijgehouden in een digitaal dossier 
in PE-online. De NVRG beoordeelt of de bij- en 
nascholingsactiviteiten voldoen aan het 
vastgestelde systeemtherapeutisch en 
systeem theoretisch niveau. In 2015 
legt de NVRG de 
herregistratie-
eisen langs de 
meetlat van de 
competenties en 
past deze aan aan de actuele 
behoeften van de beroepsgroep.

Samenwerking  
beroepsverenigingen

De NVRG werkt meer en meer samen 
met andere beroepsverenigingen, 
op operationeel niveau maar vooral 
met het oog op belangenbehar-

tiging. In 2014 vonden de voorbereidingen 
plaats voor de oprichting van een federatie van 
negen verenigingen. Naast de NVRG bestaat de 
federatie uit: NIP, NVGzP, NVO, NVVS, VCgP, VEN, 
VGCt en VKJP. Deze verenigingen bundelen de 
krachten en kunnen zo sterker naar buiten treden 
om de belangen van hun leden te behartigen. 
In 2015 pakt de federatie de volgende inhou-
delijke thema’s op: hoofdbehandelaarschap en 
beroepen structuur, bekostiging, ontwikkeling van 
basis ggz, specialistische ggz en jeugdhulp.

Snellere afhandeling lidmaatschap
Er is een enorme efficiencyslag gemaakt 

in de afhandeling van de lidmaatschapsaanvra-
gen. Hierdoor is de doorlooptijd teruggebracht 
van vier maanden tot maximaal zes weken. 

Statuten en opleidingsreglement
De aanscherping van de vooroplei-

dingseisen en de komst van de STW zijn mede 
aanleiding geweest voor het herzien van de 
statuten en het opleidingsreglement. Tijdens een 
extra ledenvergadering op 25 november 2014 zijn 
beide herziene versies vastgesteld. De belangrijk-
ste wijzigingen zijn:
•  Herformulering van de doelstelling. Zo is het 

kader waarbinnen de vereniging actief is, 
breder geworden. Dit betekent concreet dat de 
vereniging zich niet langer uitsluitend richt op de 
(geestelijke) gezondheidzorg maar haar werk-
gebied uitbreidt naar de welzijnssector; haar 
focus op therapie uitbreidt naar andere vormen 
van systemisch denken en handelen; zich ook 
richt op het behartigen van de belangen van 
haar leden als beroepsgroep.

•  De ledenstructuur is vereenvoudigd. Zie voor 
een overzicht van de nieuwe structuur pagina 15 
van dit jaarverslag. 

• Het bestuur gaat van vijf naar drie leden.
•  De rol van het bestuur is met de komst van de 

directeur gewijzigd. Taken en bevoegdheden die 
voorheen aan het bestuur toebehoorden zijn  
gemandateerd aan de directie. Het bestuur 
houdt toezicht op de directie en staat de directie 
met raad en daad bij. Hiermee fungeert het 
bestuur als toezichthouder.

•  Het is niet langer mogelijk om als LID ST te 
worden toegelaten na het volgen van één speci-

alistische cursus van 80 uur. De TTC ST moet op-
gebouwd zijn uit een basismodule van 132 uur en 
twee specialistische modules van elk tenminste 
40 uur. De reden hiervoor is dat de NVRG wil dat 
haar leden zo breed mogelijk zijn opgeleid.

•  Leden kunnen gedurende hun lidmaatschap één 
maal uitstel van herregistratie aanvragen. De 
uitsteltermijn is teruggebracht van 24 naar 18 
maanden. Deze uitsteltermijn wordt in mindering 
gebracht op de nieuwe registratieperiode. 

Verenigingsstructuur
De secties vormen een belangrijke  

schakel tussen de vereniging en het werkveld.  
Ze spelen een belangrijke rol bij het uitdragen 
van het systemisch gedachtegoed. De samen-
werking tussen de secties en de vereniging is 
geïntensiveerd. Zo ligt de praktische uitvoering 
van de sectiestudiedagen vanaf 2015 bij het 
bureau van de NVRG, zodat de sectiebesturen 
zich volledig op de inhoud kunnen richten. De 
sectiecontributie is afgeschaft. Vanaf nu kunnen 
alle NVRG-leden gratis lid worden van alle 
secties. De leden melden zich via de website aan 
voor de sectie(s) van hun keuze. Via sectie-
specifieke nieuwsbrieven krijgen zij informatie 
van de betreffende sectie(s). Ook niet NVRG-
leden kunnen zich aanmelden voor deze 
nieuwsbrieven en deelnemen aan studiedagen. 
Zo blijven de secties toegankelijk voor belang-
stellenden van buiten de vereniging. 

Actieve-ledenbeleid
Het afgelopen jaar heeft de vereniging 

veel bereikt. Dit is voor een groot deel te danken 
aan zo’n tachtig actieve leden. Zij staken veel tijd 
in bijvoorbeeld de organisatie van het jaarlijks 
congres, het organiseren van studiedagen, het 
beoordelen van aanvragen lidmaatschap en 
aanvragen accreditatie, redactiewerk voor het 
tijdschrift Systeemtherapie, het screenen van 
draaiboeken, het verbeteren en professionalise-
ren van het kwaliteitsbeleid en het ontwikkelen 
van richtlijnen voor de nieuwe opleiding tot 
systeemtherapeutisch werker.
De vereniging kan niet bestaan zonder de vrijwil-
lige inzet van 
deze actieve 
leden. Bestuur 
en directie waar-
deren deze inzet 
enorm en hebben 
in het najaar met 
een aantal actieve 
leden gesproken 
op welke manier zij 
deze waardering het 
beste kunnen laten 
blijken. Op basis hiervan 
wordt in 2015 het actieve-
ledenbeleid opgesteld waarin 
afspraken worden vastgelegd 
over inzet en waardering. Voor-
uitlopend hierop hebben alle 
actieve leden in 2014 als blijk 
van waardering voor hun inzet 
de herziene tweede druk van 
het Handboek Systeem-
therapie ontvangen. 

 Communicatie
De NVRG communi-

ceert over haar activiteiten 
via nieuwsbrieven, LinkedIn 
en Twitter. De LinkedIn-groep 
groeide tot 475 leden en de 
LinkedIn-bedrijvenpagina heeft 
inmiddels 113 volgers. Ook het 
aantal volgers via Twitter 
groeide: 222.
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Sectie Psychiatrie en  
Systeemtherapie

De sectie had in 2014 een succesvolle ex-
pertmeting over autisme en relatietherapie. 
Ook initieerde de sectie een bijeenkomst 
over de mogelijkheden om gezinsinter-
venties binnen de psychiatrie te imple-
menteren. In 2015 gaat de sectie door met 
het initiatief voor bredere implementatie 
van gezinsinterventies in de psychiatrie. 
De focus ligt hierbij niet alleen op het 
organiseren van studiedagen, maar ook op 
het trainen van teams. Voor 2015 staat een 
studiedag over ‘verbindend gezag’ binnen 
de psychiatrische muren en Family-aided 
ACT (FACT) op het programma. 

Sectie Forensische  
Systeemtherapie

Op de studiedag Samenwerken aan Veilig-
heid in november 2014 kregen deelnemers 
een voorproefje van het landelijke triade-
instrument dat Linda Vogtländer en Sander 
van Arum maakten voor het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermis-
handeling. In 2015 gaat de studiedag over 
vechtscheidingen. Geen one size fits all-

benadering, maar afgestemd op de uiteen-
lopende vormen van high conflict divorce, 
in een gefaseerd traject en in combinatie 
met veiligheidsplanning. 

Sectie Partnerrelatietherapie
De sectie PRT organiseerde in juni 

2014 een studiedag rondom Esther Perel  
getiteld ‘Attachment, Security and Erotic 
Life’. Het was een inspirerende dag waar 
ruim 150 deelnemers van hebben genoten. 
Op 6 maart 2015 organiseert de sectie een 
studiedag met het thema ‘Het mannelijke 
domein binnen de relatietherapie’. Een 
aantal vooraanstaande sprekers op het 
gebied van mannenhulpverlening, waar-
onder David Snarch, zal het thema vanuit 
verschillende kanten belichten in lezingen 
en workshops.

Sectie Contextuele Therapie
De sectie is trots op de verrassende 

en actuele thema’s van haar studiedagen. 
In juli 2014 was dat: ‘Gezinsdynamiek 
gezien vanuit een contextueel kader- wan-
neer een van de gezinsleden homoseksueel 
blijkt te zijn’. De sectie combineert bijdra-

Secties in 2014

Van iedere cursist 
een portfolio

Ineke Rood voorzitter van de OAC over de 
ontwikkelingen bij opleidingen.

‘De OAC heeft in 2013 en 2014 hard gewerkt aan 
het opstellen van het competentieprofiel voor 
de systeemtherapeut (ST). Het was echt een 
groeiproces waar we opleiders van verschillende 
opleidingsinstituten bij hebben betrokken. Onder 
andere tijdens de opleidersmiddagen waren de 
competenties hét onderwerp. Samen met de 
opleiders hebben we de competenties verder aan-
scherpt, een enorme inspanning met een prachtig 
resultaat: de competenties ST zijn vastgesteld.
Tijdens de opleidersmiddagen is ook van 
gedachten gewisseld over het ontwerp van een 
portfolio. Met behulp van een portfolio kunnen 
we systeemtherapeuten in opleiding beter volgen 
in hun leertraject. De opleiding tot ST bestaat uit 
verschillende onderdelen zoals TTC, supervisie en 
leertherapie, die cursisten bij verschillende oplei-
ders volgen. Als het portfolio eenmaal is ingericht, 
ontstaat er meer verbinding tussen de verschillen-
de opleidingsonderdelen, zodat de continuïteit van 
het opleidingstraject wordt vergroot. De cursist 
kan bijvoorbeeld zien waar zijn zwakke punten lig-
gen, zodat daaraan in de opleiding extra aandacht 
kan worden besteed. Dit versterkt de kwaliteit van 
zowel de cursist als de opleiding.

Draaiboek
Nu het competentieprofiel van de ST is vast-
gesteld, gaat de OAC de richtlijnen voor het 
samenstellen van een draaiboek herschrijven. 
Nieuwe draaiboeken en draaiboeken die opnieuw 
worden ingediend omdat de erkenning is verlopen, 
moeten dan aan de nieuwe richtlijnen voldoen. 
Voor de systeemtherapeut onderscheiden we vier 
typen competenties, waarbij de systemische  
metacompetenties de kern vormen. De meta-
competenties zijn de essentie van het systeem-
theoretisch denken en handelen. Deze vormen het 
einddoel van de opleiding. Aan het eind van de 
opleiding laat de cursist in de praktijk en in super-
visie zien dat hij deze competenties beheerst.

gen van professionals met interviews, films 
en verhalen van ervaringsdeskundigen. Het 
methodisch oefenen vormt een belangrijke 
onderdeel van de studiedagen. Hierdoor 
krijgen de studiedagen van deze sectie een 
zeer dynamische sfeer, waarbij alle deel-
nemers betrokken worden. In de lente van 
2015 staat een studiemiddag gepland over 
de contextuele benadering van destruc-
tieve en traumatiserende relatiedynamiek. 
 

Sectie Kinderen en Jeugdigen
De sectie kijkt tevreden terug op 

een waardevolle studiedag in november 
2014 over de positie van de systeemthera-
peut in transitie. Er heerste een enthousias-
te sfeer en deelnemers gingen, ondanks de 
transitieperikelen, geïnspireerd naar huis.
In november 2015 organiseert de sectie 
een interactieve studiedag geïnspireerd op 
de wensen en suggesties die voortkwamen 
uit de studiedag van 2014. De sectie sluit 
altijd aan bij de actualiteit. Doordat de 
ontwikkelingen binnen de systeemtherapie 
en haar positie binnen de jeugdhulpverle-
ning zo aan verandering onderhevig zijn, 
ligt het thema voor de studiedag 2015 nog 
niet vast.

Sectie Narratief en Dialogisch forum
In januari organiseerde de sectie 

Narratief en Dialogisch Forum de work-
shop ‘Rouw en Narratieve Therapie’ met 
klinisch psychologe Anik Serneels. In 
september volgde een studiedag met John 
Burnham onder de titel ‘Spontanity takes a 
lot of practice’. Een inspirerende dag met 
veel aandacht voor spel en improvisatie, 
vanuit een systeemtheoretisch kader.
In januari 2015 gaven Robert van Hennik 
en Bruno Hillewaere de workshop FITS: 
Feedback Informed & Integrative Therapy 
within Systems. Op 27 en 28 november 
2015 (locatie Antwerpen) herhaalt de 
sectie het congres ‘Narratieve en Dialogi-
sche Therapie in de Lage Landen’ in een 
nieuwe vorm: een laagdrempelig forum 
waarin therapeuten die vanuit een narratief 
of dialogisch kader werken hun praktijk, 
kennis en ervaring delen. Met ruimte voor 
lezingen, workshops, maatschappelijke 
vraagstukken en kunstzinnige bespiege-
lingen.

Met de commissies en secties blikken we terug op 
het afgelopen jaar. Waar ben je trots op? Wat heb je 
dit jaar bereikt? En welke plannen heb je voor 2015?

Commissies en 
secties in 2014

Opleidingsadviescommissie (OAC)
De belangrijkste taak van de OAC 

was het screenen van nieuwe opleiders, 
te weten de cursusgevers en de leerthe-
rapeuten. Daarnaast beoordeelde de OAC 
de draaiboeken om de kwaliteit van de 
opleiding tot systeemtherapeut te blijven 
waarborgen. De commissie werkt meer en 
meer projectmatig en betrekt opleiders 
van buiten bij deeltrajecten. De werkgroep 
Portfolio voltooide de beschrijving van 
het competentieprofiel voor de systeem-
therapeut. De werkgroep STW stelde het 
competentieprofiel op voor de systeem-
therapeutisch werker en maakte de opzet 
van de criteria voor de opleiding. 
In 2015 starten de eerste opleidingen tot 
STW; ook bij deze opleiding zal de OAC de 
draaiboeken en opleiders screenen. Een 
nieuwe OAC-voorzitter is geworven. Zij 
neemt in het voorjaar van 2015 het stokje 
over van Ineke Rood die jarenlang de com-
missie met veel energie heeft voorgezeten. 
 

Toelatingsadviescommissie (TAC)
Het jaar 2014 stond voor de TAC 

vooral in het teken van wijzigingen in het 
opleidingsreglement. Het was aan de 
TAC de aanpassingen goed te vertalen en 
zorgvuldig toe te passen bij de beoorde-
ling van de bijna tweehonderd aanvragen 
van collega’s die graag lid willen worden 
van de NVRG. De aanvragen die ‘buiten 
de kaders vallen’ bespraken ze extra zorg-
vuldig en dat leidde vaak tot interessante 
discussies. Voorzitter Clarien Uitzinger 
nam dit jaar afscheid, nadat zij de TAC vier 
jaar vol enthousiasme leidde. De TAC is blij 
met het ‘simpele’ feit dat veel professio-
nals werkzaam binnen de gehele sociale 
kaart van Nederland en van een grote 
diversiteit aan beroepsachtergronden – 
van wijkcoach tot psychiater – lid willen en 
kunnen worden van de NVRG.

Wetenschapsadviescommissie 
(WAC)

Op 13 februari 2014 vond de WAC-studie-
middag plaats met als thema ‘Onderzoek 

Onderweg. Onderzoek naar de werkzame 
bestanddelen van een nieuwe methodiek 
bij vechtscheidingen’. Voor 2015 is het 
speerpunt van de WAC om, samen met de 
directeur, het wetenschappelijk onderzoek 
naar de effectiviteit van systeemtherapie en 
systemisch werken te stimuleren. Daarnaast 
staat het vergroten en verspreiden van 
 wetenschappelijke kennis over systeem-
therapie en systemisch werken voorop. De 
WAC is blij met de gestage groei en betrok-
kenheid van systeemtherapeuten bij weten-
schappelijk onderzoek. Zo zetten we steeds 
een volgende stap in het overbruggen van 
de kloof tussen onderzoek en praktijk. 

Adviescommissie Bij- en Nascholing 
(BijNa)

De commissie BijNa is trots op het druk-
bezochte NVRG congres op 19 september 
2014 met het thema ‘Diversiteit in verbin-
ding’ en sprekers uit binnen- en buitenland. 
De BijNa heeft in 2014 een wetenschaps-
commissie ingericht die hard aan de slag 
is voor het inhoudelijk programma van het 
EFTA Congres van 2016 in Amsterdam. De 
BijNa-commissieleden houden zich daar-
naast ook bezig met het culturele deel van 
het programma. Voor 2015 staat het NVRG 
congres ‘Vakmanschap’ op het programma. 
Als tipje van de sluier kunnen we melden 
dat het gelukt is om Paul Verhaeghe, 
bekend van boeken als ‘Identiteit’ en 
‘Liefde in tijden van eenzaamheid’ en Catrin 
Finkenhauer, hoogleraar kindermishande-
ling, vast te leggen. Voor het invullen van 
de workshops en seminars werkt de BijNa 
samen met de secties van de NVRG.

Accreditatiecommissie- 
in-oprichting  (AC)

Voor de accreditatie richt de NVRG een 
nieuwe commissie op. Leden voor de AC 
zijn geworven via een oproep in de NVRG-
LinkedIn-groep. BijNa-leden met kennis 
over accrediteren, versterken de eerste tijd 
de commissie om nieuwe commissie leden 
op weg te helpen en hun kennis over  
te dragen.

Commissies in 2014
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Financiële verantwoording 2014 en begroting 2015 in euro’s

Gezinstherapie  
Wereldwijd
Jaarlijks conferentie
Studiedagen WAC
OAC Opleidersmiddag
Leersupervisoren- 
training
Accreditatie
Screening  
opleiders
Tijdschrift  
Systeemtherapie
Activiteiten secties
Salaris
Inhuur tijdelijk personeel
Werving personeel
Overige personeelslasten
Afschrijving inventaris
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Representatie
Website
PE online ontwikkeling
Websiteontwikkeling 
Vergaderkosten
Abonnementen
Administratiekosten
Internet
Telefoon
Leden- 
communicatie
Verzekeringen
Verzendkosten
Public relations
Inhuur externe 
deskundigheid
Redactie 
Systeemtherapie
Kosten secties
Reservering secties
Reservering  
BijNa Scouting
Reservering digitaal  
ledendossier
Reservering kosten 
EFTA congres 2016
Federatie
Overige algemene  
kosten
Financiele lasten

Totaal

Contributies
Administratiekosten  
nieuwe leden
Administratiekosten  
toetsings verzoeken
Administratiekosten
Screening opleiders
Eigen praktijk vermelding  
website
Advertenties
Jaarlijkse conferentie
Provisie Tijdschrift 
Systeemtherapie
Accreditatie
Studiedagen WAC
OAC Opleidersmiddag
Leersupervisoren training
Resultaat secties
Activiteiten secties
Overige inkomsten
Ontvangen rente bank

Totaal

Inventaris
Debiteuren
Te vorderen belastingen  
en premies sociale  
verzekeringen
Overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal: Activa

 
Kapitaal
Resultaat boekjaar
Statuten
Reservering EFTA  
congres 2016
Digitaal ledendossier
Diverse crediteuren
Verschuldigde belastingen  
en premies sociale  
verzekeringen
Nog te betalen bedragen

Totaal: Passiva

Lasten
Omschrijving 

Baten
Omschrijving 

Balans
Omschrijving 

Begroting  
2014

Begroting  
2014

CreditDebet
Saldo 31-12-2014 Saldo 31-12-2013

Begroting  
2015

Begroting  
2015

Credit

Gerealiseerd  
2014

Gerealiseerd  
2014

Debet

 
82.000
74.500
2.060
2.000

 
4.000

10.000
 

750
 

118.000
0 

218.000
1.000
1.000
9.150

10.305
25.875
4.700
2.250
2.000
1.000
2.000
8.000
16.850

145
6.000

575
3.700

15.000
600

3.500
2.000

5.000

650
600

0

0 

0 

7.300 
0 
 

0 
1.350 

 
642.660

415.330
 

5.300
 

700

5.386
 

9.297
1.000

85.675
 

80.000 
14.760
2.806
3.000
5.900
3.000

0
0

7.500 

639.654

 
437.035

5.799
4.000

5.583 
6.241

6.268

7.938 
4.487

 
477.351

18.111
1.169

 
 

25.338
44.958
387.775

 
477.351

414.526
 

9.453
 

893

5.454
 

10.545
517

77.400
 

76.401
14.307

1.849
1.974

5.387
4.704

0
3.273
3.172 

629.855

25.662
6.054

 
 

23.516
49.281

387.018
 

491.490

422.757
 

10.200
 

890

4.355
 

9.420
500

83.350
 

80.000
16.200

1.800
3.000

0
17.863
85.100

0
3.000 

738.435

 
 

374.328
62.562
4.000

5.583
6.241 

26.478 

9.548
2.749

 
491.490

 
78.292
58.192

581
2.289

 
3.480

9.111
 

282 

109.037
0 

233.759
176

6.128
8.540
11.901

21.972
4.903
1.577
1.445
1.732

0
0

18.673
1.152

5.100
591

2.077

11.114
516

4.621
3.313

9.115

468
1.630

0

12

0 
 

3.462 
0 

5.513 
3.308

624.062

 
84.500

73.145
700

2.500
 

0
12.000

 
500

 
115.000
67.634 

226.784
21.000
6.000
8.200

13.000
23.909

3.500
1.500
5.650
1.000

0
3.000
18.050

1.700
6.000

500
2.100

12.205
550

3.000
10.000

5.500

0
800

14.000

0

1.000 

3.838 
5.500 

0 
600 

745.989

College  
van Toezicht
I n 2014 vormden vier mensen 

samen het College van Toezicht 
(CvT): voorzitter Juke Willink, Roely 
Heuving (lid), Henri Boulogne (lid) 

en Annemiek Wijtenburg (plv. lid). 
Roely Heuving kondigde in 2014 aan 
het CvT per 1 januari 2015 te verlaten, 
na jarenlange zitting in het CvT. De 
samenwerking met haar was bijzonder 
plezierig, constructief en leerzaam. Per 
1 januari 2015 is Annemiek Wijtenburg 
benoemd als lid. Juke Willink en Henri 
Boulogne zijn in 2014 herbenoemd tot 
2019 respectievelijk 2016.

Klachten
In 2014 zijn in totaal vier klachten tegen 
vijf NVRG-leden ingekomen en door 
het CvT afgehandeld. In drie van deze 
zaken is de klacht gegrond verklaard. 
Het CvT streeft ernaar de voorgelegde 
klachten zo spoedig mogelijk af te 
handelen. Dat is in 2014, mede door 
ondersteuning vanuit het bureau, 
steeds gelukt.

Het aantal ingediende klachten van de 
afgelopen jaren duidt erop dat er gaan-
deweg meer wordt geklaagd bij het 
bestuur. Dat is een algemene trend in de 
tuchtrechtspraak. Mogelijke oorzaken 
daarvan zijn de toegenomen mondig-
heid van cliënten en bredere bekend-
heid met de mogelijkheid tot klagen bij 
de beroepsvereniging van de therapeut.

Bevoegdheid CvT
De in de statuten gegeven bevoegdheid 
van het CvT wordt uitgewerkt in het 
Huishoudelijk Reglement en het daarin 
opgenomen Reglement College van 
Toezicht. Voor het toetsingskader wordt 
verwezen naar de Beroepscode voor 
Psychotherapeuten van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychotherapie (NVP).  
Naar aanleiding van de vraag van de 
NVP over de legitimiteit van het gebruik 
van deze code, kreeg de vereniging in 
2014 na tussenkomst van haar directeur 
schriftelijk toestemming van de NVP tot 
het gebruik van de code.

Monique Schirris
Docent systeem-

psycho therapie bij 
RINO Utrecht

Sander Hofstede  
Senior Zorginkoper 
bij Achmea Zorg en 
Gezondheid

Jacky Stuifmeel  
Directeur Stichting  
Kwaliteitsregister Jeugd

NVRG op LinkedIn
Via onze LinkeIn groep kom je in 
contact met andere NVRG-leden. 
Om informatie uit te wisselen en te 
discussiëren. Je wordt geïnformeerd 
over de activiteiten van de vereni-
ging. Zo vormen we met elkaar een 
netwerk. Sluit je aan en maak het 
netwerk groter!

Henri Lenferink  
burgemeester van Leiden

1913
2015

1509*
2003

1869
20141675

2009

1632
2007

De NVRG 
groeit

* Ledenaantal per 1 januari

Lisette Pondman 
Directeur NVRG



12      
NVRG Jaarverslag 2014

EFTA  
Congres 2016
E rik van der Elst beschouwt het als een enorme eer 

dat de EFTA kiest voor Nederland. ‘Het geeft ons  
de kans om systeemtherapie nog beter op de  
Europese kaart te zetten. Met het thema Origins and 

originality in family therapy and systemic practice zetten 
we een congres neer waar voor alle deelnemers, we 
verwachten er zeker 800, iets te brengen en te  
halen valt.’ Henk Peijnenburg, oud-NVRG-bestuurslid en 
nu namens de NVRG lid van het EFTA-bestuur, is nauw 
betrokken bij de organisatie. Hij vervult een brugfunctie  
tussen de NVRG en de Europese partners. ‘Op de mee-
tings met de EFTA-leden bericht ik over de stand van 
zaken en de sprekers waar we mee in gesprek zijn’, vertelt 
Henk. ‘Het is belangrijk dat het congres wordt gedragen 
door alle EFTA-landen.’ In de organisatie werkt hij nauw 
samen met Tjeerske van der Heide van Bureau NVRG. ‘Zij 
werkt op haar beurt weer nauw samen met het congres-
bureau voor de praktische kant van het congres.’ 

vroeger en nu
Motto voor het EFTA Congres van volgend jaar is: de 
verhalen van gevestigde namen koppelen aan nieuwe 
sprekers met nieuwe kennis. Henk Peijnenburg: ‘De uitda-
ging was om vanuit de Nederlandse context een thema 
te bedenken dat voor heel Europa kan gelden. We kiezen 
ervoor de huidige stand van zaken in de systeemtherapie 
te verbinden met de wortels, bezien hoe de kennis van 
nu teruggrijpt op het verleden. Vroeger waren er bepaal-
de gedachten, die we nu weer gebruiken. We kijken zo 
ook terug naar de oorsprong van het systemisch denken. 

Het huidige tijdsgewricht vraagt om vernieuwing, zie ook 
de huidige participatiemaatschappij. Hoe gaan we daar 
mee om? Hoe krijgen we er in onze dagelijkse praktijk 
mee te maken?’

Van Aristoteles, Schwartz en Sharp
Zo kwamen de organisatoren op Origins and originality 
in family therapy and systemic practice, geïnspireerd 
op Aristoteles (Practical wisdom of phronesis) en Barry 
Schwartz en Kenneth Sharp (Practical wisdom. The 
right way to do the right thing). Erik van der Elst: ‘Het 
combineert de vier eeuwenoude facetten van praktische 
wijsheid met de ontwikkelingen van vandaag.’ Als pijlers 
zijn gekozen: kennis, techniek, politiek en ethiek. De 
wetenschapscommissie nodigt in samenwerking met de 
EFTA een keur van sprekers uit die binnen deze vier  
pijlers vallen. ‘Een boeiend en inspirerend proces. Door 
met enthousiaste mensen uit heel Europa na te denken 
over sprekers, komen er namen op tafel waarvan je 
misschien nog nooit hebt gehoord, maar die in andere 
landen grote gevestigde namen zijn.’

Ook ruimte voor jouw verhaal
Naast deze (internationale) sprekers wil de organisatie 
iedereen die zijn of haar verhaal op dit internationale 
podium wil vertellen, hiertoe uitnodigen. Hoe je je kunt 
aanmelden, staat binnenkort op de EFTA- en de NVRG- 
website. Dus houd de website, LinkedIn en Twitter in de 
gaten voor de laatste informatie.
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In september 2016  
organiseert de NVRG het  
Europese EFTA Congres. 
De Westergasfabriek in  

Amsterdam is locatie voor 
het driedaags congres 
over familie therapie en  

systemisch werken. 
Erik van der Elst en 

Henk Peijnenburg zijn 
nauw betrokken bij de 

organisatie.

“Wat hebben we toch een mooi  
en inspirerend vak”, schrijf je in  
het jubileumnummer. Is dat de 
reden dat je ook dit tijdschrift  
wilt maken?
‘Ja, ik wil iets in beweging krijgen, 
net als in mijn dagelijks werk als be-
handelaar. Het begint met de basis, 
het gezin. In dit vak – ik werk zelf 
met jongeren in een gesloten Jeugd-
zorginstelling – heb je te maken 
met kwetsbare mensen. Met hen in 
contact komen, en iets in beweging 
zetten wat misschien al jaren vastzit, 
dat is voor mij een belangrijke 
motivatie. In het jubileumnummer 
zei ik het zo: samen zijn we meer, de 
inspirerende collega’s. Juist omdat 
we de hele context erbij pakken in 
ons proces van “samen”. Het proces 
is niet altijd zo meetbaar, maar het 
resultaat, steeds weer een nieuw 

nummer van Systeemtherapie op de 
mat is dat wel.’

Bij de oprichting in 1989 schreef de 
redactie: we maken een tijdschrift 
waarin alle leden van de stroming 
zich zouden herkennen. Hoe geldt 
dat voor het huidige blad?
‘Daar durf ik nog steeds voor te 
staan. Als redactie gaan we op zoek 
naar artikelen die aansluiten bij wat 
zich in de praktijk en op weten-
schappelijk gebied afspeelt. Ik vind 
het de taak van een vakblad om 
de verschillende ontwikkelingen in 
perspectief te plaatsen. En daarbij 
ruimte te bieden voor discussie.’

Is het systeem-therapeutisch 
werkveld in een rustiger vaarwater 
gekomen?
‘Intern wellicht, de verschillende 
stromingen mogen naast elkaar be-
staan. Maar buiten woedt de storm 
van de politieke en maatschappelijke 
context, met alle bezuinigingen 
op de sector, als ook de transities 
in de jeugdzorg. Als tijdschrift 
bieden we een podium voor de 
mooie voorbeelden uit het dagelijks 

werk, kunnen we laten zien dat de 
systeemtherapie van meerwaarde is. 
In het licht van deze ontwikkelingen 
zal de behoefte aan een podium 
groeien.’

De NVRG wordt titelhouder. Wat 
betekent dat voor de redactie?
‘We hebben gemeenschappelijke 
doelen, streven naar kwaliteitsver-
betering. Daarin kunnen we samen 
optrekken en elkaar versterken. 

Jullie focus verschuift naar de 
wetenschap. Is dat noodzaak?
‘Het is belangrijk dat de meer-
waarde van systeemtherapie 
wetenschappelijk beter wordt 
onderbouwd. Daar ligt onze taak. In 
de praktijk blijkt dat de therapie is 
wegbezuinigd omdat het onvol-
doende evidence based is. Het 
tijdschrift Systeemtherapie biedt 
de ruimte voor wetenschappelijke 
artikelen die aantonen wat wel en 
niet werkt. ’

Hoe pak je dat aan?
‘Artikelen die we voorheen plaats-
ten onder de rubriek Onderzoek 

gesignaleerd, zullen nu eerder een 
hoofdartikel zijn omdat ze meer 
aandacht verdienen. Ook zijn we 
bezig met een inventarisatie van 
onderzoekers die iets met systeem- 
of familietherapie doen. Wij vragen 
hen hun onderzoek aan te leveren. 
Daarbij: we hebben nu als tijdschrift 
een A4-status. Maar heb je een 
peerreview, een gezaghebbend 
panel dat artikelen beoordeelt 
en feedback geeft, dan geeft dat 
meerwaarde aan het wetenschap-
pelijk gehalte van het tijdschrift.’

Kwaliteit staat voorop voor de 
vereniging. Houdt het tijdschrift 
gelijke tred met de ontwikkelin-
gen in de systeemtherapie?
‘Vaak zijn we als redactie deels 
afhankelijk van wat er binnen komt. 
Omdat het zo’n roerige tijd van be-
zuinigingen is, merk je dat auteurs 
minder aan schrijven toekomen. 
Maar als ik het jubileumnummer 
beschouw, kan ik alleen maar trots 
zijn. Als gezegd scherpen we dit 
jaar het wetenschappelijk gehalte 
aan en hopen we zo straks voorop 
te lopen in de ontwikkelingen.’

‘wij bieden 
ruimte voor 
discussie’

‘laten zien dat 
systeemtherapie van  
meerwaarde is’

Het tijdschrift Systeemtherapie bestaat 25 jaar en recent werd de NVRG  
titelhouder van het kwartaalblad. De redactie focust op een hoger wetenschappelijk 

gehalte. Hoofdredacteur Annemarie Gerritsen blikt terug en kijkt vooruit.
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Het NVRG-lidmaatschap
De NVRG kent verschillende soorten lidmaatschap die 
in het onderstaande stroomschema worden toegelicht. 
Volg de vragen, dan weet je voor welk lidmaatschap jij in 
aanmerking komt.

L
euk Wilbert, in een vrouwenprogramma. 
Waarom deed je mee?
‘Ik vind het belangrijk ons gezicht naar buiten 
meer te laten zien. De NVRG is de aangewezen 
vereniging voor relatietherapeuten. Therapeuten 

die bij ons zijn aangesloten voldoen aan kwaliteits-
criteria. Dat is toch fijn om te weten als je hulp zoekt? 
Juist in deze tijd en zeker nu de therapie niet zomaar 
meer wordt vergoed, moeten we meer laten zien wat 
we doen. En dat we er toe doen, daar gaat het mij om. 
Het liefst zou ik in meer tv-programma’s onze bood-
schap – over de kracht van systeemtherapie – willen 
verkondigen. Om zo een tegenwicht te bieden aan het 
moderne biologische, psychiatrisch denken.’

Je moest acteren, je rol als therapeut spelen, met de 
vragen van presentatrice Anouk. Hoe ging dat?
‘Eigenlijk heel gemakkelijk. Directeur Lisette Pondman 
en ik hadden het script voorbereid en geoefend. Zo 
checkten we of onze boodschap, de onderwerpen die 
we erin wilden hebben, duidelijk en beknopt overkwam. 
Toen Anouk kwam, en zeer vakbekwaam te werk ging 
met haar team, was er al snel een prettige sfeer. We 

deden meerdere takes, ook omdat het toch iets korter 
moest. Ik kreeg de ruimte om te zeggen wat ik wel of 
niet fijn vond.’

Wat is het effect van de uitzending? Is het gelukt de 
boodschap over te brengen?
‘Het is mooi om in een programma terug te zien welk 
werk je doet en welke betekenis je erin legt. Ik vind het 
geslaagd, binnen de beperkte middelen. Ik had het fijn 
gevonden als de rubriek ruimte had geboden aan meer 
verdieping of bijvoorbeeld een casus. Tegelijkertijd was 
het leerzaam en uitdagend dat je gedwongen wordt 
je boodschap zo beknopt te vertellen, als een elevator 
pitch.’

Hoe zou jouw vervolguitzending eruit zien?
‘Ik zou een casus presenteren, onze aanpak laten zien in 
plaats van het erover hebben. En misschien ook iets van 
dilemma’s schetsen waar we dagelijks voor staan.’

Wilt u de uitzending met het NVRG-item terugkijken? 
Klik op de link op de homepage  van de NVRG-website, 
www.nvrg.nl.

Directeur  
Lisette Pondman: 
‘We worden wel vaker bena-
derd door programmamakers. 
Meestal zeg ik nee, omdat we 
geen enkele invloed hebben 
op het resultaat. Dan moet je 
maar afwachten of dat waar 
jij zo in gelooft op een goede 
manier wordt neergezet. Dit 
voelde direct goed en van 
begin tot eind waren we nauw 
betrokken bij de totstand-
koming van de uitzending. Ik 
ben heel blij met het resultaat: 
op een laagdrempelige manier 
de meerwaarde van relatie-
therapie onder de aandacht 
brengen van een breed 
publiek.  Laten zien dat je niet 
hoeft te wachten met het vra-
gen om hulp tot het moment 
dat het echt niet meer gaat. 
En wie wil er nou niet op de 
bank bij zo’n aardige therapeut 
die in alle rust naar jou en je 
partner luistert en je een stapje 
verder helpt in je relatie?’

Kijk je rustig op zondagmiddag naar Net 5, het programma Wat vrouwen willen, komt 
daar ineens de NVRG voorbij! In deze uitzending krijgt collega Wilbert Kok de mooie 
Anouk van Kooijk in zijn praktijk en vertelt haar over de meerwaarde van relatietherapie.

 Wat vrouwen willen

LIO ST Lid in opleiding tot systeemtherapeut / LID ST Lid systeemtherapeut / LID ST AP Lid systeemtherapeut anders praktiserend / LID ST PEN Lid systeemtherapeut 
gepensioneerd / LIO STW Lid in opleiding tot systeemtherapeutisch werker / LID STW Lid systeemtherapeutisch werker / LID STW AP Lid systeemtherapeutisch werker 
anders praktiserend / LID STW PEN Lid systeemtherapeutisch werker gepensioneerd

Overgangsregeling
Heb je een afgeronde opleiding 
hbo-maatschappelijk werk, 
maatschappelijke gezondheids-
zorg, inrichtingswerk of creatieve 
therapie en ben je uiterlijk  
30 september 2015 begonnen 
aan een door de NVRG erkende 
Voortgezette Opleiding (VO)/
post hbo? Dan kun je, na het 
volgen van een NVRG erkende 
opleiding tot systeemtherapeut, 
LID ST worden. Heb je een hbo of 
wo bachelor gedaan? Dan kun je 
op twee manieren voldoen aan 
de vooropleidingseisen voor het 
lidmaatschap LID ST: 1. Door je 
bachelor aan te vullen met een 
NVRG erkende VO/post hbo, 
waarmee je uiterlijk 30 septem-
ber 2015 start; of 2. Door een 
NVRG goedgekeurde master-
opleiding te volgen. 

Heb je een  
afgeronde  

NVRG-erkende  
opleiding tot  

relatie- en gezins- 
therapeut?

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEENEE

JA

JA

JA JA Nee

Heb je een afgeronde 
bachelor-opleiding 
(hbo/universitair) 
gericht op de zorg- of 
welzijnssector en ben 
je werkzaam binnen de 
zorg- en welzijnssector?

U kunt 
geen lid 
worden

Heb je een afgeronde masteropleiding  
(hbo/universitair) in de sociale- of gedrags-
wetenschappen of geneeskunde met een 
therapeutische oriëntatie op ontwikkelings-
psychologie, psychopathologie en gespreks-
vaardigheden?

START

LIO ST

LID ST 
AP

LID ST LID ST PEN

Ben je minstens  
4 jaar werkaam  
(min. 2 dagdelen/
week) als systeem-
therapeut in de zorg- 
en welzijnssector?

Heb je een  
afgeronde  

NVRG-erkende  
opleiding tot  

systeem- 
therapeutisch  

werker?

Heb je  
de pensioengerech-
tige leeftijd bereikt 
maar ben je nog 

werkzaam in loon-
dienst of als  

zelfstandige?

LIO STW

Verricht je al minstens 2 jaar (min. 2 
dag delen/week) systeemtherapeutisch 
werk in de zorg- en welzijnssector?

LID 
STW LID STW PEN

JA
Heb je de pensioengerechtige leeftijd 
bereikt maar ben je nog werkzaam in 
loondienst of eigen praktijk of als opleider?

JA
LID ST

NEE
LID 

STW AP
LID STW



Ledenvoordeel
Heeft u juridische vragen, dan 

biedt De Clercq Advocaten en 

Notarissen in Leiden de NVRG-

leden een gratis intake aan bij een 

gespecialiseerde advocaat of notaris. 

Tijdens de intake wordt de aard en  

omvang van het juridische vraagstuk  

beoordeeld en – indien mogelijk – al een 

(voorlopige) oplossing gegeven. Zijn 

er meer inhoudelijke werkzaamheden 

nodig, dan maken zij op voorhand dui-

delijke afspraken over tarieven.

Wilt u gebruik maken van dit  

aanbod? Neem contact op met  

mr. J.H. Kolenbrander van De Clercq  

Advocaten en Notarissen,  

071-5815308.

De Volkskrant 
13 september 2014

De Volkskrant 
12 april 2014

Trouw 
1 oktober 2014

Het Parool 
26 augustus 
2014

KOM NAAR DE  
ALGEMENE  

LEDENVERGADERING
Wanneer? Dinsdag 7 april 2015,  

van 19.30 tot 21.00 uur
Waar? Park Plaza, Westplein 50,  

3531 BL Utrecht

NVRG-Congres  ‘Vakmanschap’Vrijdag 18 september 2015De Rijtuigenloods, Amersfoort

Studiedagen
Sectie Partnerrelatietherapie 
vrijdag 6 maart 2015 
‘Het mannelijk domein in  
de relatietherapie’ 
De Keerkring, Beilen 

Sectie Contextuele  
Therapie 
Woensdag 22 april 2015 
‘Contextuele benadering van 
destructieve en traumatise-
rende relatie dynamiek’ 
Kargadoor, Utrecht

EFTA Congres 2016
28 september tot 1 oktober 2016
‘From Origin to Originality in Family  
Therapy and Systemic Practice’
Westergasfabriek, Amsterdam
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