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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Vereniging van
Integraal Therapeuten.
Niemand had ooit verwacht dat zich een virus zou verspreiden die noodzaakte tot opeenvolgende lockdowns
van onze samenleving om de besmetting ervan te beperken. Maar het jaar 2020 liet ons dit ervaren. In de eerste
lockdown half maart moesten we onze praktijken sluiten,
tenzij je je aan de ingevoerde maatregelen kon houden.
We kunnen het nu duidelijk omschrijven, maar toen was
het niet zo duidelijk. We moesten het verwerken, deze
situatie van de anderhalve meter afstand tot elkaar houden, schermen tussen twee personen plaatsen. En bij de tweede lockdown, de verplichting van
mondkapjes.
De praktijkvoering stond op zijn kop. Kon je nu wel of niet de praktijk
voortzetten? En hoe dit te doen? Uiteindelijk hebben we onze weg daarin
gevonden, zo blijkt ook uit de ervaringen van leden die zijn samengebracht
in Special Corona.
2020 bleek ook een jaar van afscheid te zijn. Zo heeft de vereniging
afscheid moeten nemen van erelid en oprichter van de VIT, Henk
Riesmeijer. Hij overleed na een langdurig ziekbed op 13 november 2020. 28
November zou hij 76 zijn geworden. Henk is als oprichter van de VIT, als
oud voorzitter, maar vooral als inspirator en bewaker van het gedachtegoed
van onze vereniging, van grote betekenis geweest voor de VIT. Hij blijft in
ons hart.
In de geplande ALV op 14 maart zou Arie Tabeling die het secretariaat van
de VIT uitvoerde, in 2010 begonnen door zijn vrouw Coby, afscheid nemen
van de leden. Dat kon niet doorgaan, omdat de ALV gecanceld moest worden. Het afscheid vond later plaats in de online ALV van 24 oktober.
De VIT is een vereniging met therapeuten die gaan voor kwaliteit van de
hulpverlening. Therapeuten die gewerkt hebben -en blijven werken- aan
kennis, kwaliteit en zelfontwikkeling. We zien dit terug in de waardering die
cliënten voor hen hebben: ouders geven de therapeuten gemiddeld een 8,5
en volwassen cliënten een 8,6. Dat is bijzonder hoog. Bij kinderen is het
gemiddelde nog hoger, een 8,9.
In 2020 zou verder ingezet worden om ons aanbod duidelijker zichtbaar te
maken. De lockdown hielp daar niet in mee. Maar nu we gewend zijn aan
het online contact leggen, kan hier komend jaar weer effectief op ingezet
worden.
In dit jaarverslag laten we ons werk zien van het afgelopen jaar om onze
leden te faciliteren in hun professioneel handelen en ondernemerschap.
Het bestuur doet dit niet alleen. Onmisbaar in ons werk is de steun van de
vele leden die actief zijn in een VIT commissie en de bijdrage van de vertrouwenspersoon en de aandachtsfunctionaris.
Wij danken hen allen voor hun inspanningen.
Renée Koelen
Voorzitter VIT

Vereniging van Integraal
Therapeuten
De Vereniging van Integraal Therapeuten is een beroepsorganisatie die
in 1993 is opgericht voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die naast een reguliere
opleiding een particuliere opleiding
hebben gevolgd om hun zienswijze
op de problematiek van volwassenen, van kinderen/jongeren en de
aanpak hiervan, te verruimen.
De VIT heeft zowel kindertherapeuten, jongerentherapeuten als therapeuten die met volwassenen werken
als lid. Zij werken vanuit een integrale visie op de mens en hebben
oog voor de mentale, lichamelijke,
emotionele en spirituele laag van de
mens.
In hun werk integreren zij de
verschillende methodieken waarin zij
zijn geschoold, zodat zij de behandeling op de cliënt kunnen afstemmen.
Ook kunnen VIT- therapeuten
verschillende therapievormen hanteren, zoals hypnotherapie, integratieve kinder- of psychotherapie en
lichaamsgerichte psychotherapie.
Daarbinnen kunnen weer
methodische specialisaties zijn,
zoals: systemisch werken, neurolinguïstisch programmeren (NLP),
EMDR, EFT, Neuro Senquentieel
Model, en psycho-oncologische therapie.
Hun integrale aanpak draagt bij aan
een effectieve, kortdurende behandeling. Indien nodig werkt de therapeut samen met, of verwijst door
naar, andere disciplines.
Er zijn voortdurend ontwikkelingen
binnen de geestelijke gezondheidszorg die van invloed zijn op het veld
waarbinnen de VIT voor haar leden
opereert. De VIT betrekt deze ontwikkelingen in haar beleid en heeft
daarbij de kwaliteit van de hulpverlening voor ogen. Ook wil zij deelgenoot zijn van het gevoerde en het
ontwikkelend beleid binnen de hulp-
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verlening in de geestelijke gezondheidszorg.
In februari 2019 heeft de
VIT het ISO certificaat ontvangen. Zij voldoet als organisatie werkzaam binnen
de categorie Zorg en Welzijn
aan de eisen van de NENEN-ISO 9001:2015.
Begin 2021 is dit aan de hand van
een audit opnieuw vastgesteld.

Kwaliteitsborging
VIT-therapeuten zijn op minimaal
hbo-niveau geschoold en hebben een
therapeutische beroepsopleiding op
(post-)hbo niveau gevolgd. Daarnaast beschikken de aangesloten
therapeuten over de vereiste psychosociale basiskennis.
Een belangrijke pijler voor de VITtherapeut is de continue aandacht
voor ontwikkeling van kennis en deskundigheid, maar ook voor zijn zelfontwikkeling.
Dit is opgenomen in de na- en
bijscholingseisen en in de intervisie.
VIT-leden houden een logboek bij,
waarin zij laten zien wat zij hebben
gedaan aan (integrale)
psychotherapeutische na-en
bijscholing, intervisie, supervisie en
literatuurstudie. Het bijhouden van
een logboek is noodzakelijk om zich
te kunnen herregistreren als VIT-lid.
Het logboek wordt jaarlijks
beoordeeld door de commissie herregistratie.
De Commissie onderzoek kwaliteit
opleidingen (Coko) heeft contact met
beroepsopleidingen en onderzoekt de
mate waarin de inhoud en de
kwaliteit van
opleidingen aansluiten bij de visie
van de VIT.
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Overzicht van de eisen:
1 Voldoen aan opleidingseisen:
▪ vooropleiding op minimaal hbo
niveau;
einddiploma post hbo drie- of
vierjarige therapeutische beroepsopleiding. Dit is een geaccrediteerde opleiding;
▪ diploma psychosociale basiskennis gelijkwaardig aan een
NVAO hbo bachelor opleiding.
2 Integratieve ziens- en werkwijze
hanteren.
3 Verplichte aanmelding bij het landelijk informatiecentrum van de
zorgverzekeraars, Vektis. Opname
in het Algemeen Gegevens Beheer
Zorgverleners, AGBZ, met een
persoonlijke AGB-code en een
praktijk AGB-code.
4 Het overleggen van een VOG verklaring aangevraagd met het door
de VIT verstrekte aanvraagformulier. Deze moet elk vijf jaar opnieuw aangevraagd worden.
5 Verplichte inschrijving in de Kamer
van Koophandel.
6 Verplichte bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering met
rechtsbijstandverzekering (door
de VIT collectief geregeld).
7 Praktijk heeft een website die aan
eisen voldoet, zoals het vermelden
van: contactgegevens; opleiding;
registraties; informatie over de
geboden hulp; tarief en mogelijke
vergoeding; klacht- en tuchtrecht
vermelding.
8 Verplicht meedoen aan het
cliëntenonderzoek dat in opdracht
van de VIT extern wordt uitgevoerd.
9 Jaarlijks voldoen aan het verplichte aantal intervisie uren en het
verplichte aantal na- en bijscholingsuren.
10Visitatie van de praktijk bij aanvang van lidmaatschap en daarna
elke vijf jaar door een extern visitatiebureau.
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11Gebruik van de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling en
het protocoldocument.
12Voldoen aan de klachtwet Wkkgz
voor zorgverleners. Dat betekent
aangesloten zijn bij een geschilleninstantie, de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris
(door de VIT collectief geregeld)
en over een register Veilig Incident
Melden.
13Voldoen aan de mogelijkheid van
klachtbehandeling binnen de
jeugdwet (door de VIT collectief
geregeld).
14Onderwerping aan het tuchtrecht,
TCZ, via verplichte aansluiting bij
de koepelorganisatie RBCZ
(www.rbcz.nu).

Interne bewaking en
uitvoering kwaliteitscriteria

In onderstaand schema is te zien hoe
de VIT kwaliteitscriteria bewaakt en
uitvoert met commissies die hiervoor
specifieke taken hebben.
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Ontwikkeling ledenbestand

Bestuur en organisatie

In 2020 traden 27 nieuwe leden toe
tot de VIT, waarmee het totaal aantal leden aan het eind van 2020 op
338 kwam, waarvan 329 A-leden, 7
S-leden (student) en 2 ereleden.
Wat de praktijktypes betreft werken
165 A-leden in de categorie integratieve psychotherapie met volwassenen, waarvan 10 ook werken met
kinderen, 4 met jongeren en 3 met
kinderen én jongeren.
Er zijn 147 A-leden die in de
categorie integratieve kindertherapie
vallen, waarvan er 63 ook met jongeren werken. Daarnaast zijn er 5 Aleden die alleen met jongeren
werken.
Van de A-leden zijn er 284 lid van
RBCZ, 27 lid van de NAP en 18 zijn
lid van beide koepelorganisaties.

Het bestuur van de VIT bestond in
2020 uit de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Evenals in 2019
is het bestuur ondersteund door een
secretariaat en door een externe
deskundige, die bijdraagt aan de
ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.

Nieuwe leden

In 2020 hebben 42 personen zich
aangemeld om A-lid te worden van
de VIT. Hiervan bleken 10 personen
vanwege hun opleiding niet in aanmerking te komen voor het VITlidmaatschap. Er is met 21 personen
een toelatingsgesprek gevoerd. Allen
zijn als A-lid toegelaten; enkelen van
hen nadat het PsBK diploma was behaald.

Afscheid van leden

In het afgelopen verenigingsjaar
hebben 28 A-leden hun lidmaatschap
beëindigd. De meesten van hen hebben de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, of zijn om gezondheidsredenen gestopt.
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Secretariaat

Het secretariaat van de VIT is in
2020 uitgevoerd door het bureau DM
Office Support, Marion en Dirk van
Leijden.
Het secretariaat is iedere werkdag
bereikbaar voor vragen van leden,
kandidaat-leden en andere
belanghebbenden.
Zij vervult ook het ambtelijk penningmeesterschap. Zo verzorgt zij de
facturering voor de toelatingsgesprekken en de
contributie, controleert de ontvangen
facturen en declaraties, houdt het
boekhoudsysteem bij, archiveert,
stelt de kwartaalrapportages en conceptbegroting op.

Financiën

De kascommissie controleert de
financiële huishouding van de
vereniging en stelde vast dat voor
2020 de uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting. De
commissie constateerde geen onregelmatigheden. Het boekjaar 2020
is dan ook positief afgesloten. De
balans en de staat van baten en
lasten moet met een toelichting ter
goedkeuring van de kascommissie
binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar aan de leden worden
voorgelegd voor de verlening van
décharge van het bestuur. In 2020 is
dit niet in een fysieke ALV gebeurd,
maar online aan de VIT-leden voorgelegd. Zij konden eind juni hun
stem hierop uitbrengen.
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De financiële verantwoording over
2020 is terug te vinden in de “jaarrekening 2020”.
Dit document is in te zien op het interne deel van de website van de
VIT.

Algemene ledenvergadering

De ALV die was gepland voor 14
maart 2020 moest worden afgezegd
vanwege de Corona-maatregelen.
Wachtend op het moment dat we
weer bij elkaar konden komen en
duidelijk werd dat dit niet te voorspellen viel, is uiteindelijk besloten
een online ALV te organiseren. Deze
vond 24 oktober 2020 plaats.

beleidsmedewerker en een VIT-lid.
Het toelatingsgesprek wordt door
twee commissieleden gevoerd. In dit
gesprek wordt vooral gescreend op
de therapeutische attitude en het
herkennen van valkuilen, en – indien
nodig – het weten in te schakelen
van hulp. Daarnaast wordt het
aspirant-lid gevraagd waarom hij of
zij wil toetreden tot de VIT. Hoe staat
hij of zij tegenover de visie en missie
van de VIT en wat kunnen onze
vereniging en de kandidaat van
elkaar verwachten en voor elkaar
betekenen. In 2020 heeft de toelatingscommissie met 21 kandidaten
een gesprek gevoerd.

Welkomstcommissie

VIT-commissies
In 2020 waren er zes commissies
binnen de VIT die mede zorgdragen
voor de uitvoering van het beleid van
de vereniging. Deze commissies zijn:
de toelatingscommissie, de
welkomstcommissie, de commissie
herregistratie, de commissie na- en
bijscholing, de commissie onderzoek
kwaliteit opleidingen, de communicatiecommissie en de commissie
Zorg in Gemeente. Daarnaast nemen
twee commissies een onafhankelijke
plaats in naast het bestuur: de
kascommissie en de beroepscommissie.

Toelatingscommissie

Therapeuten die lid willen worden
van de VIT en voldoen aan de
opleidingsvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit een bestuurslid, de
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Het doel van de welkomstcommissie
is dat het nieuwe VIT-lid kennis
maakt met collega therapeuten die
langer lid zijn van de VIT, zodat er
van gedachten kan worden gewisseld
over de praktijkvoering en vragen
kunnen worden gesteld. Daarnaast is
het bezoek van de welkomstcommissie een gelegenheid zicht te
krijgen op de praktijk en daar waar
nodig het nieuwe VIT-lid te
attenderen op mogelijke verbeteringen. Op deze wijze kan het nieuwe
lid bij aanvang al zijn of haar praktijk
voeren aansluitend op de eisen die
hieraan worden gesteld.
Kortom: met de welkomstcommissie
wordt inhoud gegeven aan het
kennismaken, informeren en
verbinden van nieuwe leden met de
VIT en is er zicht op de praktijkvoering van nieuwe leden.
De commissieleden hebben een
inwerktraining gehad. Daarin is de
functie en positie van de commissie
binnen het kwaliteitsbeleid van de
VIT is uitgelegd, evenals de attitude
-gelijkwaardigheid- in hun rol als
commissielid. Ook de praktijkeisen
en de informatie die de VIT hierover
biedt zijn doorgenomen, zodat zij de
nieuwe leden goed informatie kunnen
bieden.
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Het aantal bezoeken In 2020 was
door de pandemie beperkt. Er zijn 7
nieuwe VIT-leden bezocht. De bezochte leden vonden het ondersteunend, informatief en waren blij
met het collegiale bezoek.
Onderzocht wordt of voor 2021
online welkomstgesprekken kunnen
plaatsvinden.
Eind 2020 telt de welkomstcommissie vijftien personen.

Commissie herregistratie

Over ieder kalenderjaar vullen de
leden hun online-logboek in met wat
zij aan verplichte na-en bijscholing
hebben gedaan en hoeveel intervisie/supervisiebijeenkomsten zij hebben
gehad. De commissie herregistratie
checkt deze logboeken om te zien of
leden voldoen aan de hiervoor opgestelde criteria, zodat zij zich kunnen herregistreren.
Over 2020 moesten 272 leden hun
logboek inleveren. Leden die hun
lidmaatschap in of eind 2020 hebben
beëindigd, studentleden en nieuwe
leden in het jaar, vallen hierbuiten.
Van slechts 11 leden was het logboek
nog niet (helemaal) in orde bij het
afronden van de logboekronde. De
reden ligt in ziekte of life-events. Het
bestuur zal deze situaties bezien.
Daarnaast heeft de commissie begin
juni overleg met commissie NaBij
over de aangepaste eisen vanwege
de pandemie en over aanpassing van
de uitlegtekst bij het logboek.

Commissie Na- en bijscholing
De commissie na- en bijscholing,
NaBij genoemd, is in 2020 van start
gegaan. NaBij beziet de vragen van
leden over de erkenning van een
scholing als Psychosociale Basiskennis. Is deze scholing reeds geaccrediteerd door een erkend accreditatiebureau? Zo niet, dan stelt NaBij vast
of de scholing binnen de Platoeindtermen valt.
Maar ook vragen over scholing betreffende professionele educatie psychotherapie, beantwoordt de commissie.
Zij kreeg van zo’n 55 leden vragen
over scholing voor de PsBK en 11
leden stelden een vraag over scholing in het therapeutisch vak.

Commissie Onderzoek
Kwaliteit Opleidingen

De Coko bezoekt beroepsopleidingen
en gaat na of zij qua visie en curriculum aansluiten bij de visie en missie
van de VIT. Ook worden vragen en
onduidelijkheden besproken en deelt
zij met de opleiding de kennis die de
VIT heeft over (wettelijke) eisen aan
praktijkvoering en erkenning van het
vak. In 2020 is eind januari een
gesprek geweest met opleider
BodyMind voor de opleiding Somatic
Experiencing. Verder zijn er door de
pandemie maatregelen geen
opleidingen bezocht door de commissie. In 2021 zal dit weer opgepakt worden.

Communicatiecommissie
In 2020 heeft de Comco weer drie
VIT-Flitsen gerealiseerd en een
mededelingen nieuwsbrief. De verdere activiteiten bleven beperkt. Wel
is door de commissie nagedacht over
communicatieplan en dit wordt
uitgewerkt in 2021.

Commissie Zorg in Gemeente

Er is bij de kinder- en jongerentherapeuten behoefte aan ondersteuning
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om bij de gemeente een contract te
krijgen voor het bieden van
jeugdhulp. De commissie heeft als
doel de relatie met gemeenten te
verkennen, c.q. te ontwikkelen en de
positie en bijdrage van kinder- en
jongerentherapeuten binnen de
jeugdhulp voor het voetlicht te
krijgen.
Er wordt nu mondjesmaat door
kinder- en jongerentherapeuten
gewerkt voor gemeenten. De grootste drijfveer om dit te doen is dat zij
hun kennis en kunde ook willen
inzetten voor kinderen en jongeren
die in een kwetsbare positie zitten.
Dat geldt voor 77% zo bleek uit een
eerdere inventarisatie.
Het zoeken is naar de weg voor
erkenning van hun zorgaanbod. De
meeste gemeenten hanteren de regel
dat de aanbesteder geregistreerd
moet zijn in het SKJ (Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd). Verschillende keren heeft de commissie
online overleg gehad om door te
nemen hoe deze weg geopend kan
worden. Er is een telefonisch gesprek
geweest met de contactpersoon van
de werkgroep die de kwaliteitseisen
voor het SKJ stelt.
Ook is er overleg geweest met
Ovezo. Een bureau dat ondersteunt
bij het aangaan van een contract met
de gemeente en het voldoen aan de
kwaliteitseisen, c.q. het werken met
een kwaliteitssysteem.

Externe toetsing van
kwaliteit
VIT-leden worden op verschillende
manieren getoetst op de kwaliteit
van hun praktijkuitoefening en hun
praktijkvoering. Van ieder lid wordt
één keer in de vijf jaar de praktijk
door een extern bureau gevisiteerd.
Cliënten wordt via een vragenlijst
naar hun mening over de gevolgde
therapie gevraagd.
Verder kunnen cliënten bij de
beroepsvereniging hun onvrede kenbaar maken, als zij deze niet met de
VIT | Jaarverslag 2020

therapeut kunnen bespreken of hier
niet uitkomen.
Daarbij is de VIT door KIWA op zijn
kwaliteit als organisatie beoordeeld.

Visitatie

In 2020 zijn 67 praktijken gevisiteerd
door het extern visitatiebureau
AVAR.
Bij de visitatie wordt gewerkt met
het opgestelde visitatieprotocol dat
voor alle bij de koepel RBCZ
aangesloten beroepsverenigingen
geldt. De protocollen zijn aangevuld
met de eisen die de koepel NAP
vraagt van de bij haar geregistreerde
ECP-houders.
Het bestuur rapporteert ieder
kwartaal over de visitaties aan RBCZ
en aan de NAP.
De praktijken voldeden aan de
gestelde eisen.

De mening van cliënten

De VIT voert een continue cliëntenonderzoek uit. Wat is het resultaat
van de therapie geweest en hoe beoordelen cliënten de praktijken? Voor
elke cliëntgroep is een vragenlijst
opgesteld: volwassen cliënten,
jongeren, kinderen en ouders. Voor
Engelstalige cliënten is de vragenlijst
vertaald naar het Engels.
In het voorjaar van 2020 zijn over de
uitkomsten van het onderzoek onder
cliënten van VIT-therapeuten in het
jaar 2019 twee rapportages verschenen. ‘Ik had geen betere onbewuste
keuze kunnen maken’. De kwaliteit
van therapie bij VIT-therapeuten beoordeeld door volwassen cliënten in
2019. En de rapportage: ‘‘Mijn kind
is sociaal emotioneel enorm
gegroeid’. Kinderen en ouders over
de kwaliteit van integratieve kindertherapie bij VIT-kindertherapeuten in
2019.
De therapeuten wiens cliënten aan
het onderzoek hebben meegedaan en
de niet-verplichte vraag naar de
naam van de therapeut hebben beantwoord, hebben geanonimiseerd
10

per therapeut de uitkomst van het
onderzoek gekregen met alleen de
antwoorden van hun cliënten.
Uit het onderzoek blijkt dat de VITtherapeuten bijzonder hoog worden
gewaardeerd. Ouders geven gemiddeld een 8,5 voor de therapie van
hun kind en kinderen geven gemiddeld een 8,9. De volwassen cliënten
geven eveneens gemiddeld een 8,6
voor de gevolgde therapie.
Over de resultaten van het onderzoek in 2020 verschijnen in de beoordeling door KIWA wil het bestuur
ook weten hoe de VIT van betekenis
is voor haar leden. Hoe zien zij de
organisatie VIT? Welke ervaringen
hebben zij? Wat is hun beeld van de
VIT? En wat zijn hun verwachtingen
van de VIT?
Daar wil het bestuur graag zicht op
krijgen, zodat zij weet of zij aansluit,
of dat zij het op bepaalde punten
beter moet doen. De leden zijn hierover eind november bevraagd via
een online vragenlijst. In het voorjaar van 2020 zal de rapportage
beschikbaar zijn.

Het VIT-ledenonderzoek

Naast de beoordeling door KIWA wil
het bestuur ook weten hoe de VIT
van betekenis is voor haar leden.
Hoe zien zij de organisatie VIT? Welke ervaringen hebben zij? Wat is hun
beeld van de VIT? En wat zijn hun
verwachtingen van de VIT?
Daar wil het bestuur graag zicht op
krijgen, zodat zij weet of zij aansluit,
of dat zij het op bepaalde punten
beter moet doen. De leden zijn hierover eind november 2019 bevraagd
via een online vragenlijst. Begin
maart 2020 is de rapportage Blijf zo
actief, open en kwaliteit biedend’ VIT
ledenonderzoek naar Beeld en verwachtingen van de VIT, verschenen.

Beroepscommissie

Een VIT-lid kan zich wenden tot de
(onafhankelijke) beroepscommissie
van de VIT als hij of zij het niet eens
VIT | Jaarverslag 2020

is met een besluit van het bestuur,
zoals ontzegging van het lidmaatschap.
Eind 2020 is er een beroep gedaan
op de commissie. De behandeling
loopt nog.

Steun en uitwisseling
Ieder jaar zijn er voor VIT-leden
diverse mogelijkheden elkaar te
ontmoeten, te inspireren en kennis
uit te wisselen. Echter, in 2020
moest dit anders georganiseerd worden en heeft het even geduurd voordat de langdurigheid van de maatregelen duidelijk werd. Daarbij kostte
het even tijd om vertrouwd te raken
met deze andere vorm van communicatie.
In situaties waarin leden behoefte
hebben aan het delen van vertrouwelijke informatie en advies, kunnen zij
een beroep doen op een
vertrouwenspersoon. Ook kunnen zij
de vereniging om advies vragen.

Steun
Corona
Toen de Corona-maatregelen midden
maart 2020 van kracht werden om
de virus-besmettingen te verminderen, heeft RBCZ een Leidraad
infectiepreventie Covid-19 opgesteld.
De VIT heeft daarop een aanvullend
document gemaakt voor de kinderjongerentherapeuten. Ook is informatie over de maatregelen, de mogelijkheden hieraan te voldoen en
het aanvragen van financiële ondersteuning, de links om informatie te
krijgen, op de site gezet. Ook is
leden de kans geboden hun ervaringen met de pandemie te delen.
Daarvan verscheen het verslag
Special Corona.
Ondersteuning bij vragen over
juridisch juist handelen
Zeven therapeuten hebben in 2020
een vraag bij de VIT neergelegd over
het juridisch juist handelen in een
situatie. Het betrof vooral vragen
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over het al dan niet voldoen aan een
verzoek om informatie of over een
verklaring verstrekken. De beleidsmedewerker heeft de juridische
kennis die bij de SCAG aanwezig is
ingezet om therapeuten de juiste
weg te wijzen.
Vertrouwenspersoon
In het afgelopen jaar heeft een VITlid een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.
Aandachtsfunctionaris voor
meldcode en afwegingskader
Zoals de wet voorschrijft heeft de
VIT een afwegingskader voor het
toepassen van de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Op basis van dit kader wegen therapeuten het risico op en de aard en
ernst van het huiselijk geweld of
kindermishandeling. Het helpt hen te
beoordelen of er sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel
een vermoeden daarvan, dat een
melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Een aandachtsfunctionaris kan
hen in dit proces terzijde staan. De
VIT heeft een aandachtsfunctionaris,
die voor deze functie een erkende
training heeft gevolgd. In 2020 is
geen beroep gedaan op de
aandachtsfunctionaris.

Uitwisseling

Workshops
In 2020 is op verzoek van leden een
workshop georganiseerd over een
goed en AVG proof digitaal administratie, c.q. cliëntregistratiesysteem. Dit stond gepland voor na de
ALV van 14 maart 2020, die niet
doorging. Wachtend op betere tijden
die dat jaar niet kwamen, vond deze
workshop plaats in de vorm van een
webinar op 9 december 2020. De
organisatie MijnDiAd heeft deze
workshop verzorgd.
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Inspiratiedag
De jaarlijkse VIT
inspiratiedag kon in
2020 door de
Coronamaatregelen helaas
niet worden georganiseerd. In
plaats daarvan is
voor de leden op 14
november een webinar verzorgd door
Ayca Szapora over de vrije wil,
waarnemingen, gedrag en hoe dat
ontstaat. De belangstelling was
groot, 136 leden hebben dit webinar
gevolgd.
Ontmoetingsbijeenkomst nieuwe
leden
In 2020 is er door de pandemie geen
ontmoetingsbijeenkomst geweest
voor nieuwe leden.

Participeren in het netwerk
RBCZ

De VIT is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ, Stichting Hbo
Register Complementaire Zorg. Zij
participeert actief in de RBCZ Sector
Psychosociaal, waarin het afgelopen
jaar veertien beroepsverenigingen
zitting hadden. In 2020 zijn er ondanks de pandemie, vijf bijeenkomsten geweest.

NAP

Ook was de VIT in 2020 aangesloten
bij de NAP, de koepelorganisatie voor
therapeuten met het Eurocertificaat
Psychotherapie. De VIT bezoekt bij
de NAP de bijeenkomsten voor het
Platformoverleg en de Algemene
Ledenvergaderingen. Door de ontwikkelingen bij de NAP is na raadpleging van de leden besloten het
lidmaatschap van de NAP op te zeggen.
De organisatie NVECP, Nederlands
Verbond Euro Certificaat Psychotherapie, behartigt de belangen van
ECP-houders en bewaakt dat therapeuten met het Eurocertificaat psy12

chotherapie blijven voldoen aan de
registratie-eisen. VIT-leden met een
ECP kunnen zich hier aansluiten. Het
NVECP is lid van de EAP, de Europese
Associatie Psychotherapie.

volgen van trauma’s voor de ontwikkeling van de hersenen. In 2020 is
een aanvang gemaakt om de opleiding daadwerkelijk op te zetten.

Werkgroep RBCZ kinder- en
jongerentherapeuten

De VIT neemt namens haar jeugdtherapeuten deel aan de Werkgroep
RBCZ kinder- en jongerentherapeuten om deze therapeuten te profileren in de zorg die aan kinderen en
jongeren wordt geboden. De werkgroep is in 2020 drie keer bijeen geweest.
Zij heeft een website opgezet om het
werk van integratieve kinder- en
jongerentherapeuten voor het
voetlicht te krijgen. Zie
www.integratievejeugdtherapeuten.nl.
Ook heeft de werkgroep zich afgelopen jaar ingezet voor TeamUp op
school, een project van
Warchild/Save the Children om
vluchtelingenkinderen die met of
zonder ouders zijn gevlucht naar
Nederland te ondersteunen. Integratieve kinder- en jongerentherapeuten
zijn over dit project geïnformeerd en
gevraagd hun deskundigheid voor
deze kinderen in te zetten.

Netwerk Kindertherapeuten
Nederland

In het netwerk komen al jaren psychomotorisch kindertherapeuten,
speltherapeuten en integratieve kindertherapeuten voor uitwisseling bijeen. In voorgaande jaren resulteerden dit in het organiseren van
congressen rondom een thema.
In 2018 is binnen het Netwerk
Kindertherapeuten in meerdere vergaderingen gebrainstormd over een
mogelijke bacheloropleiding tot vaktherapeut Kind & Jeugd, een vakopleiding tot kindertherapeut waarin
de verschillende stromingen samenkomen. Dit om aan te sluiten bij de
inzichten gebaseerd op jarenlang en
gefundeerd onderzoek naar de geVIT | Jaarverslag 2020
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Bijlage: Samenstelling organen en commissies in 2020
Beroepsvereniging: Vereniging van Integraal Therapeuten
Zetel: Amersfoort
KvK: 40507725 Gooi- en Eemland

Secretariaat

Vereniging van Integraal Therapeuten
Apolloplantsoen 28
1501 BE Zaandam
T: 075-6161508
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
W: www.vit-therapeuten.nl

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Renée Koelen
voorzitter@vit-therapeuten.nl
Catharina van der Schoot
secretaris@vit-therapeuten.nl
Giep van Werven
penningmeester@vit-therapeuten.nl
Esther Adriaanse
esther@vit-therapeuten.nl
Dimitri Roudenko
dimitri-roudenko@vit-therapeuten.nl

Externe Ondersteuning
Secretariaatswerkzaamheden:
Uitbesteed aan het bureau DM Office Support en uitgevoerd door mevrouw M.L.
van Leijden en de heer D.W.P. van Leijden
secretariaat@vit-therapeuten.nl
Financiële administratie/ambtelijk penningmeester:
Uitbesteed aan het bureau DM Office Support
Beleidsmedewerker:
Uitbesteed aan Dorrestein Praktijk en uitgevoerd door mw. drs. A.E.G. Dorrestein
beleidsmedewerker@vit-therapeuten.nl
Visitatie
Uitbesteed aan het bureau AVAR, contactpersonen vanuit het bestuur:
Catharina van der Schoot en Giep van Werven
Cliënttevredenheidonderzoek, CTO
Uitbesteed aan Dorrestein Praktijk
Vertrouwenspersoon:
drs. H. van der Esch
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Commissies
Commissie onderzoek kwaliteit opleidingen (COKO)
Bert Terhell
Miriam van Hennik
Loes Kaijen
Anneke Dorrestein
Dimitri Roudenko - contactpersoon bestuur
E: coko@vit-therapeuten.nl
Toelatingscommissie
Giep van Werven
Anneke Dorrestein
Linda Wennekers
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
Commissie Na- en bijscholing (Nabij)
Anneke Dorrestein
Dimitri Roudenko
E: nabij@vit-therepeuten
Welkomstcommissie
Alexander Verbree
Annemarie de Koning
Deanneke Steenbeek
Els van Wijk
Hans Strack
Hilde Kwakkel
Inger Klein
Jacqueline Tournier
Catharina van der Schoot

Jannet Prinsen
Lindsey Bolle
Magda Adema
Manon Jacobs
Mirjam Beekman
Rosalie Visser
Willy Visser-van der Klogt
– contactpersoon bestuur

Commissie herregistratie
Erhard Föllmi
tot oktober 2020
Michel Cornelis
vanaf augustus 2020
Jolande Michels
Deanneke Steenbeek (coördinator)
Catharina van der Schoot – contactpersoon bestuur
E: herregistratie@vit-therapeuten.nl
Communicatiecommissie
Jacqueline Siksma
Marion Janssen
Renée Koelen
Anneke Dorrestein
E: communicatie@vit-therapeuten.nl
Commissie Zorg in Gemeente
Inger Klein
Nancy Reinders
Maroesja Suèr
Elly Plat
Carola Norbert
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Anneke Dorrestein
Esther Adriaanse – contactpersoon bestuur
Kascommissie
Bert Terhell
Karin Mulder
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
Beroepscommissie
Frits Henstra (extern voorzitter)
Stella Onbag
Karin Kruisweg
Ilse Geerars-van Vonderen
tot 1 januari 2021

Netwerkverbanden

Netwerk Kindertherapeuten Nederland
contactpersonen:
Linda Wennekers
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl
RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten
contactpersonen:
Linda Wennekers
Marianne Roussac
NAP
contactpersonen:
Erhard Föllmi
tot
7 juli 2020
Anneke Dorrestein
tot
7 juli 2020
E: beleidsmedewerker@vit-therapeuten.nl
RBCZ
contactpersonen
Renée Koelen
Anneke Dorrestein
E: voorzitter@vit-therapeuten.nl
Ereleden
S.J. Elsinga
dr. J.H. Riesmeijer,
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