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JAARVERSLAG VBEGP bestuur & WG Erkenning voor ALV 2020 

 
 
BESTUUR: 
 
Leden van het bestuur: Paul Derkinderen, Mia Van der Veken, Hilde Eilers (penningmeester), Claude 
Vandevoorde, Sara Maquoi, Maya van Zelst (voorzitter) 
 
Sinds voorjaar (ALV VBEGP 21 mei) 2019 gingen er geen bestuursvergaderingen door.  Er was enkel 
een gezamenlijk overleg met de WG (24 april 2019) ifv stand van zaken mbt de Wettelijke erkenning 
en een efficiënte verdeling van de verder te ondernemen acties en taken (zie hieronder). Daarna 
vonden er geen gemeenschappelijke vergaderingen met de Werkgroep Wettelijke erkenning vanwege 
het uitblijven van nieuwe ontwikkelingen en dus geen nood aan overleg met het bestuur.  
 
Uiteraard zijn er een aantal louter bestuurlijke zaken die opgevolgd dienen te worden door de RVB en 
daartoe vindt er af en toe onderling overleg via mail/telefoon plaats (bv ikv ABR en ALV vd NVAGT). 
Daarnaast was er ook online/mail-overleg ivm de berichtgeving naar de leden toe die verschilt van de 
informatie naar de leden vanuit de NVAGT (specifiek Belgische/Vlaamse materie, bv nav COVID-19). 
 
Maya neemt ondertussen nog steeds de taken op waarvoor de functie van psycholoog voordelen biedt 
of noodzakelijk blijkt (zie hieronder). 
 

• Actieve leden Raad van Bestuur VBEGP: Lief Konings, Paul Derkinderen, Hilde Eilers, Maya van 
Zelst, Mia Van der Veken, Claude Vandevoorde & Sara Maquoi. De officiële statuten van de 
vzw werden reeds aangepast aan deze vernieuwde samenstelling. Maya van Zelst werd daarbij 
officieel Voorzitter, Hilde Eilers bleef Penningmeester en Paul, Sara, Mia en Lief blijven 
bestuursleden. Dat is tot op heden nog steeds zo. 

• Zie hieronder voor de samenstelling van de WG Wettelijke Erkenning. 

• Organisatie van CGG congres: Maya volgt verder op samen met Paul. Recentelijk werd beslist 
om het 10e GGZ congres vanwege Corona uit te stellen tot voorjaar 2021 en de vergaderingen 
worden verdergezet online. Ook de staten-generaal wordt verder opgevolgd door het bestuur. 

• De gemeenschappelijke avond/studiedag die met VVCEPC vorm gegeven zou worden, diende 
uiteindelijk afgelast te worden bij gebrek aan engagement van de leden en haalbaarheid qua 
draagkracht. Dit zorgde jammer genoeg voor een financieel verlies. 

• Contacten die verder onderhouden worden: VVCEPC, BWP, VVKP (divisie psychotherapie), 
NVAGT & EAGT (ifv Internationale Wettelijke referenties/Europese Wetgeving – EQF7). De 
Europese verschuivingen zijn minder voorgrond nu gezien er ook een aantal activiteiten 
daaromtrent afgelast werden, mogelijks volgt er meer informatie in de volgende EAGT 
meetings najaar 2020. 
 
 

Voor verslag, Maya van Zelst 
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WERKGROEP ERKENNING: 
 
Leden :  
Paul Derkinderen,  Everd Van Soom , Lief Konings(voorzitter), Frank Van Mierlo, Gerd Claes, 
Marianne De Wulf en Chris Ekelmans  

 
In 2019 bevonden we ons in België op politiek vlak in een overgangsperiode. Het was onze taak 
als werkgroep om via onze gekende en nieuwe kanalen zo goed mogelijk geïnformeerd te 
blijven over bewegingen in het politieke en het werkveld. 
Er werd dan ook vooral via mail en telefoon overlegd. 
Op 24/4 hadden we een gemeenschappelijke vergadering met het VBEGP-bestuur. 
Reden : De invloed van de klinisch Psychologen neemt sterk toe. Via het bestuur komt nuttige 
informatie binnen over erkenningskwesties.  
 
We stelden ons de vraag : Welke zijn de kerntaken van de werkgroep erkenning gezien de 
huidige situatie? 
Welke taken dienen door bestuur VBEGP (vehikel voor werkgroep Erkenning) opgenomen 
worden? We maakten afspraken om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen en maximaal in te 
zetten op de erkenning van Gestalt en wetenschappelijk onderzoek. 
Beide instanties houden vinger aan de pols en sturen maximaal info door naar de leden.  
Zo werd in november 2019 een mailing verstuurd naar alle Vlaamse leden in verband met een 
visum dat werd ingevoerd voor psychologen.  

 
Voor verslag, Lief Konings 

 
 


