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Voorwoord 

 
De tijd vliegt, dit is alweer het jaarverslag over 2021 van de Vereniging van Integraal 
Therapeuten. De VIT is in 1993 opgericht en gegroeid naar een vereniging  
met therapeuten die gaan voor kwaliteit van de hulpverlening, zowel therapeuten die 
werken met kinderen en jongeren en therapeuten die werken met volwassenen. 
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 
en ook volwassen cliënten geven de therapeuten gemiddeld 8 en een 8,6. Dat is bijzonder 
hoog. Bij kinderen is het gemiddelde nog hoger, een 8,9.  
Wij willen graag dat dit gezien en erkend wordt. Daar hebben we in 2021 samen met andere 
beroepsverenigingen en met de koepel RBCZ stappen in gezet en zetten we voort in 2022. 
In dit jaarverslag laten we ons werk zien van het afgelopen jaar om onze leden te faciliteren 
in hun professioneel handelen en ondernemerschap.  
De VIT is recent opnieuw door Kiwa gecertificeerd voor drie jaar, omdat zij voldoet aan de 
Kiwa ISO norm 9001:2015. Ze ontving hiervoor het certificaat.  
Met dit certificaat bevestigt Kiwa dat het managementsysteem geïmplementeerd door de 
Vereniging van Integraal Therapeuten voldoet aan de vereisten van ISO 9001:2015 voor het 
toepassingsgebied: 
- het op peil houden van de kwaliteit van de therapeuten in de geestelijke 

gezondheidszorg; 
- het vertegenwoordigen van de therapeuten richting de zorgverzekeraars, koepel 

organisaties, opleidingsinstituten en geschillencommissie, VNG en VWS; 
- het faciliteren van leden bij hun ontwikkeling en ondernemerschap. 
 
Het bestuur doet en kan dit niet alleen. De positieve ondersteuning van de leden door te 
reageren op vragen, er te zijn bij de algemene ledenvergadering, bij workshops, is 
onmisbaar. Zij dragen bij aan de kwaliteit en ontwikkeling van de vereniging.  
 

Even onmisbaar in ons werk is de steun van de vele leden die 
actief zijn in een VIT commissie. Ook willen we hier de inzet voor 
de beroepsvereniging van de vertrouwenspersoon, van de 
contactpersoon opvang klachten en van de aandachtsfunctionaris 
noemen.  
Wij danken hen allen voor hun inspanningen. 
  
 
drs. A.E.G. (Anneke) Dorrestein 
Voorzitter VIT 
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Vereniging van Integraal 
Therapeuten 
De Vereniging van Integraal Therapeuten, 
de VIT, is in 1993 is opgericht voor zorg-
aanbieders in de geestelijke gezond-
heidszorg 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 is een beroepsvereniging voor 
therapeuten met een integrale visie op de 
mens. Zij hebben oog voor de mentale, 
lichamelijke, emotionele en spirituele laag 
van de mens. 
De VIT heeft zowel kinder- en 
jongerentherapeuten als lid, als 
therapeuten die met volwassenen werken. 
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, 
Neurosequentieel 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. Ook wordt samengewerkt met 
reguliere zorgverleners. 
 
Er zijn voortdurend ontwikkelingen binnen 
de geestelijke gezondheidszorg en de 

jeugdzorg die van invloed zijn op het veld 
waarbinnen de VIT voor haar leden 
opereert. De VIT betrekt deze ont-
wikkelingen 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 hulpverlening in de geestelijke 
gezondheidszorg.   
 
 
Kwaliteitsborging vereniging 
In februari 2019 heeft de VIT het ISO 

certificaat ontvangen. 
In januari 2022 is deze 
na de Kiwa audit weer 
voor drie jaar 
verlengd.  
De VIT voldoet als or-
ganisatie binnen de  
categorie  Zorg en 
Welzijn aan de eisen 
van de NEN-EN-ISO 
9001:2015.  

 
 
Kwaliteitsborging leden 
De VIT stelt eisen aan de opleiding en 
scholing van haar therapeuten en het 
bijhouden hiervan. Maar ook wil de VIT 
dat haar leden voldoen aan de wet en 
regelgeving die voor hen gelden. Zij 
ondersteunt haar leden hierin door wat 
mogelijk is collectief te regelen. Denk aan 
de Wkkgz, de AVG, de VIM als onderdeel 
van de Wkkgz en de Meldcode Huiselijke 
geweld en kindermishandeling. In 2021 is 
ook een aanzet gemaakt voor het borgen 
van de Wtza.  
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Overzicht kwaliteitseisen 
De kwaliteitseisen die de VIT aan haar 
leden stelt, ook in 2021, zijn: 
1. Opleidingseisen: 
- Vooropleiding minimaal hbo niveau; 
- post hbo drie- of vierjarige 

therapeutische beroepsopleiding. Dit is 
een geaccrediteerde opleiding; 

- gebaseerd op een Integratieve ziens- en 
werkwijze; 

- diploma psychosociale basiskennis 
2. Inschrijving in het Algemeen Gegevens 

Beheer Zorgverleners, AGBZ, voor een 
persoonlijke AGB-code en een praktijk 
AGB-code bij Vektis. Het informatie-
centrum van de zorgverzekeraars. 

3. Inschrijving in de KvK. 
4. Een VOG verklaring, die elke vijf jaar 

wordt vernieuwd. 
5. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheids-

verzekering met rechtsbijstand- 
verzekering  (collectief geregeld). 

6. Meedoen aan het cliëntenonderzoek 
dat in opdracht van de VIT door een 
onderzoeker wordt uitgevoerd. 

7. Jaarlijks voldoen aan de na- en 
bijscholingseisen, waaronder 
permanente educatie psychotherapie, 
psychosociale basiskennis, intervisie, 
literatuur en persoonlijk 
ontwikkelingsproces, het reflecterend 
vermogen. Want een belangrijke pijler 
voor de VIT-therapeut is de continue 
aandacht voor ontwikkeling van kennis 
en deskundigheid, maar ook voor zijn 
zelfontwikkeling. 

8. Visitatie door een extern visitatie- 
bureau, eenmaal in de vijf jaar. 

9. Gebruik van de Meldcode Huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het 
protocoldocument. De VIT heeft een 
aandachtsfunctionaris hiervoor. 

10. Voldoen aan de Wkkgz, de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 
Dit  betekent aangesloten zijn bij een 
geschilleninstantie en een 
klachtenfunctionaris kunnen inzetten 
bij een klacht. Dit is door de VIT 
collectief geregeld door aansluiting bij 
de geschilleninstantie SCAG.  

11. Voldoen aan de mogelijkheid van 
klachtbehandeling binnen de jeugdwet. 
Dit wordt eveneens geboden door de 
SCAG. 

12. Borgen van het tuchtrecht. Is geregeld 
door aansluiting bij een koepel die een 
Tuchtcollege heeft. Zoals het 
Tuchtrecht Complementaire Zorg, TCZ, 
van de koepelorganisatie RBCZ. 

13. Beschikken over Register Veilig Incident 
Melden, VIM. De SCAG heeft dit 
register opgezet voor de aangesloten 
zorgaanbieders.  

14. Kennis van de AVG en de verplichte 
AVG documenten bezitten. 

 

Bewaking en uitvoering 
kwaliteitscriteria 
Onderstaand schema laat zien hoe de VIT 
de kwaliteitscriteria bewaakt en uitvoert 
met commissies die hiervoor specifieke 
taken hebben. 
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Bestuur en organisatie 
 
Het bestuur van de VIT is in juni gewisseld 
van voorzitter en secretaris en ook trad in 
juli een nieuw algemeen bestuurslid aan.  
De voorzitter nam in maart afscheid van 
de VIT. Van die tijd tot half juni heeft een 
interim voorzitter met instemming van de 
leden deze functie vervuld. 
In deze periode is nagegaan wat er nodig 
is om de continuïteit van het bestuur en 
de kennis van bestuursleden bij vertrek te 
borgen. Knelpunt is de tijdsinvestering die 
nodig is om een dagelijks bestuursfunctie 
goed uit te oefenen. In deze tijd van 
ontwikkelingen in de geestelijke 
gezondheidszorg wordt de volle aandacht 
gevraagd en is dit niet meer op vrijwillige 
basis te doen. Het voorstel is aan de leden 
voorgelegd om de bestuursfuncties 
voorzitter en secretaris betaald te 
vervullen. Dit is met meerderheid van 
stemmen aangenomen op de ALV van 16 
juni. Ook is besloten tot een inwerktijd 
van een nieuw bestuurslid en een 
uitlooptijd van een vertrekkend 
bestuurslid.  
 
Evenals in 2020 is het bestuur 
ondersteund door een secretariaat. 
 
Secretariaat 
Het secretariaat van de VIT is in 2021 
uitgevoerd door het bureau DM Office 
Support in de persoon van Marion van 
Leijden.  
Het secretariaat is iedere werkdag 
telefonisch bereikbaar voor vragen van 
leden, kandidaat-leden en andere 
belanghebbenden. Ook de financiële 
administratie wordt door het secretariaat 
gedaan. 

 
Functionaris Gegevens-
bescherming 
De VIT heeft een Functionaris Gegevens-
bescherming in de persoon van mr Hans 
Zondag van McDeere Advocatuur, die 
hierin is gespecialiseerd. Hij heeft voor de 
beroepsorganisatie de AVG regels in 
documenten vastgelegd. Ook heeft hij de 
benodigde AVG documenten voor leden 
geschreven, o.a. het register en 
stappenplan. 
 
Financiën - kascommissie 
De VIT kascommissie heeft de financiën 
over 2021 gecontroleerd. Zij stelde vast 
dat de uitgaven in overeenstemming 
waren met de goedgekeurde begroting. 
De commissie constateerde geen on-
regelmatigheden. Het boekjaar 2021 is 
positief afgesloten. De kascommissie 
brengt hiervan verslag uit in de ALV van 
april 2022. De financiële verantwoording 
over 2021 is terug te zien op het interne 
deel van de VIT site, onder de naam 
Jaarrekening 2021. 
 
Algemene ledenvergadering 
In 2021 zijn er drie ALV’s geweest, 
waarvan twee online, namelijk 27 maart 
en 16 juni. En op 30 oktober was er weer 
een fysieke bijeenkomst met de leden. 

 
Ontwikkeling ledenbestand 
   
Eind 2021 telde de VIT 450 leden. Het gaat 
om 437 therapeutleden, 12 studentleden 
en een erelid. 
Van de therapeutleden werken 184 
therapeutleden met volwassenen. Tien 
van hen zijn ook opgeleid in het werken 
met kinderen, acht in het werken met 
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jongeren en zeven in het werken met 
kinderen én jongeren.  
De overige 246 therapeutleden hebben 
een opleiding tot integratieve 
kindertherapie en/of jongerentherapie 
gevolgd. Daarnaast zijn er zeven 
therapeutleden die alleen met jongeren 
werken.  
  
Vrijwel alle therapeutleden zijn 
aangesloten bij de koepel RBCZ, 430, vaak 
in combinatie met de ECP organisatie het 
NVECP. De overige zeven leden waren 
aangesloten bij de koepel NAP. 
 
Nieuwe leden  
De beroepsorganisatie Vereniging van en 
voor Kindertherapeuten besloot in 2021 
niet langer als beroepsvereniging door te 
gaan. De leden hadden de mogelijkheid 
zich aan te sluiten bij de VIT. Per 1 juli 
kwamen 112 therapeuten de VIT 
versterken. Daarnaast waren er 19 nieuwe 
leden die hun opleiding hadden afgerond 
en zich aanmeldden voor lidmaatschap. Zij 
zijn allen na het toelatingsgesprek als lid 
toegelaten. Ook een oud-lid van de VIT 
sloot weer aan. En verder zijn 9 
therapeuten in opleiding studentlid 
geworden. Zo kwamen er in 2021 140 
nieuwe leden bij.  

 
  
Afscheid van leden  
Tegen het einde van het afgelopen 

verenigingsjaar hebben 26 therapeutleden 
hun lidmaatschap beëindigd. De meesten 
hebben de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt, of zijn om gezondheidsredenen 
met hun praktijk gestopt.  

 
Bijdrage VIT-commissies 
 
In 2021 waren er acht VIT-commissies die 
mede zorgdroegen voor de uitvoering van 
het beleid van de vereniging.  
 
Toelatingscommissie 
Therapeuten die lid willen worden van de 
VIT en voldoen aan de opleidingsvereisten 
worden uitgenodigd voor een gesprek met 
de toelatingscommissie. Dit gesprek wordt 
door twee commissieleden gevoerd.  
Aandachtspunten zijn de therapeutische 
attitude en het herkennen van de eigen 
valkuilen door de kandidaat, en – indien 
nodig – het weten in te schakelen van hulp 
en de eigen grenzen kunnen zien. 
Daarnaast wordt het aspirant-lid gevraagd 
naar de reden om lid te worden van 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 
2021 heeft de toelatingscommissie met 19 
kandidaten een gesprek gevoerd. 
 
Welkomstcommissie 
De welkomstcommissie bestaat uit teams 
van 2 therapeuten die in hun regio het 
contact leggen met een nieuw VIT-lid.  
Zo kan er van gedachten worden 
gewisseld over de praktijkvoering en 
kunnen hierover vragen worden gesteld. 
Daarnaast is het bezoek van de 
welkomstcommissie een gelegenheid zicht 
te krijgen op de praktijk en daar waar 
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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.  
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 goede informatie kunnen 
bieden.  
Het aantal bezoeken In 2021 was door de 

pandemie beperkt. Er zijn 8 nieuwe VIT-
leden bezocht. De bezochte leden vonden 
het ondersteunend, informatief en waren 
blij met het collegiale bezoek.  
 
Commissie herregistratie 
Over ieder kalenderjaar vullen de leden 
hun online-logboek in met wat zij aan 
verplichte na-en bijscholing hebben 
gedaan wat betreft: Permanente educatie 
Psychotherapie, Psychosociale 
basiskennis, literatuur. Met daarnaast 
intervisiebijeenkomsten. De commissie 
Herregistratie checkt begin van het 
kalenderjaar de logboeken. Zij werkt hierin 
nauw samen met de commissie NaBij. 
Wanneer leden aan de gestelde eisen 
hebben voldaan,  krijgen zij de VIT licentie 
van het nieuwe kalenderjaar.  
Over 2021 moesten 410 leden hun 
logboek inleveren. Leden die hun 
lidmaatschap in of eind 2021 hebben 
beëindigd, studentleden en nieuwe leden 
in het jaar, vallen hierbuiten.  
Van de 410 logboeken was van 9 leden het 
logboek nog niet (helemaal) in orde bij het 

afronden. De reden ligt in ziekte of life-
events. Het bestuur zal deze situaties 
bezien.  
 
 

 
 
Commissie Na- en bijscholing 
De commissie NaBij beziet de vragen van 
leden over de erkenning van een scholing 
als Psychosociale Basiskennis. Als deze 
scholing reeds geaccrediteerd door een 
erkend accreditatiebureau, dan wordt de 
accreditatie gevolgd. Als dit niet het geval 
is dan stelt NaBij vast of de scholing 
binnen de Plato-eindtermen valt. 
Maar ook vragen over scholing be-
treffende Permanente educatie Psy-
chotherapie, beantwoordt de commissie.  
De commissie wil zich ook toeleggen op 
het organiseren van scholingen voor de 
leden. 
 
Commissie Onderzoek Kwaliteit 
Opleidingen 
De taak van de Coko verandert 
langzaamaan doordat opleidingen 
geaccrediteerd worden door een 
accreditatiebureau. Toch is het belangrijk 
de contacten met opleidingen te 
onderhouden. Zo is in augustus 2021 een 
gesprek geweest met de directeur van De 
Nederlandse Academie Psychotherapie. 
Daarnaast is in 2021 de aanzet gemaakt 
beroepscompetentieprofielen te 
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ontwikkelen, samen met andere 
beroepsorganisaties. Op basis hiervan 
moeten de opleidingen worden 
geaccrediteerd door het 
accreditatiebureau. 
 
Communicatiecommissie 
In 2021 heeft de Comco vijf Nieuws-
brieven uitgebracht, de zogeheten VIT-
Flits. Daarnaast is een communicatieplan 
geschreven dat in 2022 wordt 
geïmplementeerd. 
 
Commissie Zorg in Gemeente  
Grootste drijfveer van kinder- en 
jongerentherapeuten om voor de 
gemeente te werken, is dat zij hun kennis 
en kunde ook willen inzetten voor 
kinderen en jongeren die in een kwetsbare 
positie zitten. En van wie de ouders vaak 
het geld niet hebben de therapie zelf te 
betalen. Daar bovenop besloot Zilveren 
Kruis eind 2021 de zorg voor minder-
jarigen uit het aanvullende pakket te 
halen.  
Het is een intensieve weg naar 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 
ZiG online overleg gehad om door te 
nemen hoe de weg naar certificering voor 
aanbesteding geopend kan worden.  
Verder is in oktober deelgenomen aan de 
online ronde tafel bijeenkomst over het 
Prestatiecode-model dat geïmplemen-
teerd gaat worden bij gemeenten.  
In november is deelgenomen aan de 
online 21voordeJeugd Dag dat als thema 
had: innovatie en transformatie in de 
jeugdzorg.  

Ook zijn er twee gesprekken geweest met 
Janet Kos, intermediair gemeenten en 
vrijgevestigde jeugd-GGZ bij de VNG. 
 
Commissie AZM  
In 2021 is de commissie AZM, Aanbod 
Zichtbaar Maken, opgericht. Deze gaat in 
2022 daadwerkelijk van start. 
Ondertussen zijn de laatste twee maanden 
van 2021 vanuit het bestuur verschillende 
acties ondernomen om het aanbod van de 
VIT-therapeuten en de waarde hiervan 
voor de geestelijke gezondheidszorg onder 
de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld 
de Nederlandse GGZ en de NZa. Dit in 
samenwerking met het NVPA en de 
coördinator van de RBCZ sector 
Psychosociaal en RBCZ zelf. Dit is ook 
teruggekoppeld naar de commissie AZM. 

 
 
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 therapeut 
kunnen bespreken of hier niet uitkomen. 
 
Visitatie van de praktijken 
In 2021 zijn 64 praktijken gevisiteerd  
door het extern visitatiebureau AVAR. 
Bij de visitatie wordt gewerkt met het 
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opgestelde visitatieprotocol dat voor alle 
bij de koepel RBCZ aangesloten 
beroepsverenigingen geldt. De protocollen 
zijn aangevuld met de extra eisen die de 
VIT stelt.  
Het bestuur rapporteert ieder kwartaal 
over de visitaties aan RBCZ. 
De gevisiteerde praktijken voldeden aan 
de gestelde eisen. 
 
De mening van cliënten  
De VIT voert een continue cliënten- 
onderzoek 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 2021 verschenen over 
de uitkomsten van het onderzoek over het 
jaar 2020 twee rapportages. ‘Ik heb nog 
nooit zo’n goede ervaring gehad’.  
De kwaliteit van therapie bij VIT-
therapeuten beoordeeld door volwassen 
cliënten in 2020. 
 En de rapportage: Een gelukkig kind 
is de basis voor een gelukkig leven. 
Kinderen en ouders over de kwaliteit van 
integratieve kindertherapie bij VIT-
kindertherapeuten in 2020.   
De therapeuten wiens cliënten aan het 
onderzoek hebben meegedaan en de niet-
verplichte vraag naar de naam van de 
therapeut hebben beantwoord, hebben 
geanonimiseerd per therapeut de 
uitkomst van het onderzoek gekregen met 
alleen de antwoorden van hun cliënten. 
Uit het onderzoek blijkt dat de VIT-
therapeuten bijzonder hoog worden 
gewaardeerd. Ouders gaven gemiddeld 
een 8 voor de therapie van hun kind en 

kinderen gaven gemiddeld een 8,9. De 
volwassen cliënten gaven gemiddeld een 
8,6 voor de gevolgde therapie. 
Over de resultaten van het onderzoek in 
2021 verschijnen begin april 2022 de 
rapportages. 
 
Beroepscommissie 
Een VIT-lid kan zich wenden tot de 
(onafhankelijke) beroepscommissie van de 
VIT als hij of zij het niet eens is met een 
besluit van het bestuur, zoals ontzetting 
uit het lidmaatschap.  
Eind 2020 is om die reden een beroep 
gedaan op deze commissie. Vanwege 
wraking van de voorzitter door de indiener 
van het beroep is in 2021 een nieuwe 
voorzitter benoemd. Lopende de 
behandeling is het beroep teruggetrokken. 
 
Onderzoekscommissie 
In 2021 is een onderzoekscommissie 
opgericht.  Zij wordt op verzoek van het 
bestuur ingezet om klachten of meldingen 
te onderzoeken, die niet via een 
geschillencommissie, of een tuchtcollege, 
behandeld kunnen worden. De commissie 
geeft op basis van het onderzoek het 
bestuur advies of er maatregelen nodig 
zijn en zo ja, welke. Het bestuur kan 
daardoor onafhankelijk een besluit 
nemen. Ook kan de commissie ethische 
vraagstukken aan de orde stellen en 
bezien of de beroepscode de VIT-
therapeut voldoende handvatten geeft 
hiermee om te gaan. 
 
Binnengekomen klachten 
In 2021 is er een klacht over een 
therapeut geweest en behandeld door een 
klachtenfunctionaris van de SCAG.  
Met inzet van de klachtenfunctionaris 
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heeft klager na het bemiddelingstraject de 
klachtsituatie kunnen afsluiten. 
Daarnaast is er een klacht ingediend, maar 
wilde klager niet dat beklaagde hiervan 
weet hadden. Het ging om een verklaring 
die beklaagde aan de rechter zou hebben 
verstrekt over relatie ouder en kind 
zonder het kind waarover het ging in 
behandeling te hebben (gehad). Na het 
gesprek met de klachtenfunctionaris wilde 
de klager het hierbij laten en verwachtte 
van de beroepsvereniging hierin stappen 
te zetten.  

 
Steun  
 
In situaties waarin leden behoefte hebben 
aan het delen van vertrouwelijke 
informatie en advies, kunnen zij een 
beroep doen op een vertrouwenspersoon. 
Ook is er een aandachtsfunctionaris. 
Daarnaast kunnen zij de vereniging om 
advies vragen. 
 
Ondersteuning bij vragen over 
juridisch juist handelen  
Vijf therapeuten hebben in 2021 een vraag 
bij de VIT neergelegd over het juridisch 
juist handelen in een situatie. Het betrof 
vragen over het begeleiden van een kind 
als een van de ouders geen toestemming 
geeft en in een situatie dat een ouder 
geen gezaghebbende ouder is. Verder ging 
het over een verzoek van een ouder om 
informatie te verkrijgen over de 
behandeling en kind, die het vertrouwen 
tussen therapeut en kind zou schaden. En 
tot slot een vraag over de mogelijkheden 
om binnen een situatie van gezinsvoogdij 
een volgend hechtingstrauma voor het 
betreffende kind door interventie van de 
instantie te voorkomen.  

 
Juridische Helpdesk 
De VIT heeft een collectieve 
rechtsbijstandsverzekering bij  de VvAA.  
In het afgelopen jaar zijn er gesprekken 
geweest met de VvAA over een juridische 
helpdesk voor de VIT-leden. Zij stonden 
hier positief tegenover en begin 2022 is de 
helpdesk vanuit de VvAA gerealiseerd. 
 
Vertrouwenspersoon 
In het afgelopen jaar hebben drie leden 
een beroep gedaan op de vertrouwens-
persoon.  
 
Aandachtsfunctionaris  
De VIT heeft 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 2021 is viermaal een beroep 
gedaan op de aandachtsfunctionaris. 
 

Inspiratie - uitwisseling 
 
Ieder jaar zijn er voor VIT-leden diverse 
mogelijkheden elkaar te ontmoeten, te 
inspireren en kennis uit te wisselen. 
Echter, ook in 2021 moest dit anders 
georganiseerd worden en kon 
bijvoorbeeld de inspiratiedag en de 
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ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe 
leden niet plaatsvinden.  
 
Workshops 
In 2021 zijn er twee workshops georganiseerd 
voor de leden. Na de ALV van 27 maart was de 
online workshop Hechting en Troost van John 
van de Meij.  
En op 26 november De polyvagale invalshoek 
bij psychotherapie Deze werd gegeven door 
VIT- therapeut Sanne van Heumen. Zij is 
opgeleid in de lichaamsgerichte 
psychotherapie en de Polyvagaal Theorie. 
Helaas moest deze geplande fysieke 
bijeenkomst door de toenemende 
besmettingen omgezet worden in een online 
bijeenkomst. 
 
Participeren in het netwerk 
 
RBCZ Sector Psychosociaal 
De VIT is aangesloten bij de koepel-
organisatie RBCZ, Stichting Hbo Register 
Complementaire Zorg. Zij participeert 
actief in de RBCZ Sector Psychosociaal, 
waarin het afgelopen jaar dertien 
beroepsverenigingen zitting hadden. In 
2021 zijn er ondanks de pandemie, vijf 
bijeenkomsten geweest. 
 
Werkgroep RBCZ kinder- en 
jongerentherapeuten  
De VIT neemt namens haar kinder- en 
jongerentherapeuten 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 2021 niet bijeen ge-
weest. Nu de VvvK deel uitmaakt van de 
VIT en de werkgroep de laatste paar jaar 
bestond uit alleen leden van de VIT, VvvK 
en het NVPA, is in overleg met hen en de 
commissies besloten geen energie in deze 

werkgroep te stoppen, maar binnen de 
vereniging het werk voort te zetten. Daar 
wordt de NVPA vakgroep Kinder- en 
Jongerentherapeuten ook bij betrokken.  
De website  
www.integratievejeugdtherapeuten.nl 
blijft bestaan.  
Ook het werk en de contacten met 
TeamUp op school, een project van 
Warchild/Save the Children om 
vluchtelingenkinderen die met of zonder 
ouders zijn gevlucht naar Nederland te 
ondersteunen, worden voortgezet.  
 

 
 
Netwerk Kindertherapeuten 
Nederland - NKN 
In dit netwerk komen psychomotorisch 
kindertherapeuten, speltherapeuten en 
integratieve kindertherapeuten voor 
uitwisseling bijeen. In voorgaande jaren 
resulteerden dit in het organiseren van 
congressen rondom een thema.  
In juni 2021 verscheen van NKN de eerste 
nieuwsflits van de Opleiding Therapie Kind 
en Jeugd met als doel de samenwerkende 
partners, stakeholders en achterban te 
informeren over de ontwikkeling van een 
hbo bachelor opleiding Therapie Kind en 
Jeugd.  
Ook heeft NKN in 2021 een website 
gemaakt waarop de intentie en het doel 
van de werkgroep is geformuleerd. 
Zie: www.netwerkkindertherapeuten.nl  
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De infographic op de website en in de 
bijlage van de nieuwsflits, geeft goed weer 
waarom zij het initiatief tot een opleiding 
hebben genomen en hoe de bachelor eruit 
gaat zien. Op dit moment is NKN met 
diverse hogescholen in gesprek.  
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Bijlage: Samenstelling organen en commissies in 2021 
 
Beroepsvereniging: Vereniging van Integraal Therapeuten 
Zetel: Amersfoort 
KvK: 40507725 Gooi- en Eemland 
 
Contactgegevens 
Vereniging van Integraal Therapeuten  
Apolloplantsoen 28 
1501 BE Zaandam 
T: 075-6161508  
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl 
W: www.vit-therapeuten.nl  
 
 
Bestuur 
Voorzitter: Renée Koelen  tot 27 maart  

Jacqueline Siksma  27 maart tot 16 juni  
Anneke Dorrestein  vanaf 16 juni 

 voorzitter@vit-therapeuten.nl 
Secretaris: Catharina van der Schoot  tot 16 juni 

Dimitri Roudenko  vanaf 16 juni  
secretaris@vit-therapeuten.nl 

Penningmeester: Giep van Werven 
 penningmeester@vit-therapeuten.nl 
Algemeen bestuurslid: Esther Adriaanse  tot 16 juni   
 esther@vit-therapeuten.nl  
Algemeen bestuurslid: Dimitri Roudenko  tot 16 juni 
 dimitri-roudenko@vit-therapeuten.nl 
Algemeen bestuurslid: Dorine Hoogendam  vanaf 1 juli  
 
 
Ereleden 
de heer S.J. Elsinga 
 
Secretariaat en financiële administratie 
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 
 
Visitatie  
Uitbesteed aan het bureau AVAR, contactpersonen vanuit het bestuur:  
Dimitri Roudenko en Anneke Dorrestein 
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Het cliëntenonderzoek, resultaatmeting 
Uitbesteed aan Bureau Onderzoek & Praktijk 
 
Vertrouwenspersoon 
de heer drs. H. van der Esch 
 
Aandachtsfunctionaris 
mevrouw drs. M. Janssen 
 
Contactpersoon opvang klachten 
mevrouw mr. B. Rijnders 
 

Commissies 
 
Commissie onderzoek kwaliteit opleidingen (Coko)  
Miriam van Hennik        

Anneke Dorrestein 
Dimitri Roudenko 
E: coko@vit-therapeuten.nl 
 
Toelatingscommissie 
Giep van Werven 
Anneke Dorrestein 
Linda Wennekers tot 1 oktober 
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl 
 
Welkomstcommissie  
Deanneke Steenbeek - Inger Klein 
Jannet Prinsen - Willy Visser 
Annemarie de Koning - Rosalie Visser 
Lindsey Bolle  - Magda Adema 
Hans Strack  - Deanneke Steenbeek 
Geke de Lange - Manon Jacobs  tot juli  
  
 
Commissie herregistratie 
Michel Cornelis   
Amira Goos 
E: herregistratie@vit-therapeuten.nl 
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Commissie Na- en bijscholing (NaBij)  
Arja Roozemond 
Claudia Rooimakers 
Ingrid Aangenendt 
Anneke Dorrestein 
Dimitri Roudenko 
E: nabij@vit-therapeuten 
 
Communicatiecommissie 
Jacqueline Siksma  
Marion Janssen tot september  
Yvon Schuler 
Carola Norbart 
Anneke Dorrestein 
E: comco@vit-therapeuten.nl 
 
Commissie Zorg in Gemeente 
Inger Klein 
Nancy Reinders 
Maroesja Suèr  
Elly Plat 
Carola Norbart 
Anneke Dorrestein 
 
Commissie Aanbod Zichtbaar Maken 
Loes Kaijen 
Jacqueline Siksma 
Anneke Dorrestein 
 
Kascommissie 
Bert Terhell tot 27 maart  
Jaap Rekvelt vanaf 27 maart 
Karin Mulder   
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl 
 
Beroepscommissie 
mr. Dirk-Jan Bender (extern voorzitter) 
Stella Onbag 
Karin Kruisweg 
Barbara Koopmans 
Simone Hulsker-de Boer 
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Onderzoekscommissie 
Michel Cornelis 
Michelle van Dusseldorp 
Pascale van der Wiel  
 
 
Netwerkverbanden 
 
Netwerk Kindertherapeuten Nederland 
contactpersonen 
Linda Wennekers 
Marjolijn Kerkdijk 
E: secretariaat@vit-therapeuten.nl 
 
RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten 
contactpersonen 
Werkgroep is 1 oktober opgeheven. 
 
RBCZ contactpersonen 
Jacqueline Siksma 
Anneke Dorrestein 
E: voorzitter@vit-therapeuten.nl 
 
   



   

 

 


