
ALV 5 juni 2020 
10u-12u en 13u-15u 
ZOOM-meeting 
 
Aanwezig: 
Evelien Huiskens, Hilde Eilers, Maya van Zelst, Jessi Nabuurs, Grethe Heida, Mia Van der 
Veken (bestuur)  
Anneke de Vries, Tine van Wijk, Carmen de Laere, Denise Cobben, Jan Lens, Jean Arthur, 
Jeroen van Staveren, Michiel van den Heuvel, Karin Geels, Marjolein Kleian, Miek van 
Dongen, Paul ter Weijde, Rita Grootendorst, Sigrid Staquet, Antje Lehmann, Jonathan Top, 
Wim Weerdenburg, Annemie Celis, Banny Bakker , Guus van Osch, Karin Groet, Nicolette 
Gruters, Roelianne Dijkstra, Anneke Duinker, Dick Claessen, Vermeulen en Sliquet, Paul van 
Beuzekom, Mark Wildschut, Lies Geertsen, Arthur Stolzenbach, Daniëlle Vreugdenhil, 
Joppie Bakker, Els Boumans, Rob de Kruiff, Fred Besemer, Roel Kooister, Ien van 
Duijnhoven, Jack van Liesdonk , Leo van Bendegem, Lieve Talloen, Leonie Cramwinckel, 
Marianne De Wulf, Martijn Kets, Merel van Dijk, Riane Malfait, Lut Storms, Tons van der 
Velden, Agnes Tijsmans (Smeijers?), Bouwman de Haan, Dea Boom, Hannie Grienenboom, 
Jan Doldersum, Katrien T’Jonck, Marita Stas, Martine Bleeker, Ralph Evers, Sara Maquoi, 
Carla van de Kerkhof, Greet Cassiers, Ed Rothfusz, Paul Derkinderen, Ernst Knijff, Lief 
Konings, Barbara Hollander, Ann Ryckaert, Lief Cuyvers , Angela Kohnlein, Karen Gielink, 
Irma van der Meer, Gerard van Knijff, Miriam van Dieren 
 
 

Voormiddag 

 
Opening (Evelien, voorzitter) 
 
Evelien verwijst naar het jubileum, dat eigenlijk dat weekend zou gevierd worden en naar de 
ALV die we daarbij gepland hadden.  
Omwille van de veiligheidsvoorschriften m.b.t. Corona, hebben we de jubileumviering 
moeten cancelen, maar we vonden het toch belangrijk om de ALV te laten doorgaan (via 
ZOOM dan wel) omdat belangrijke issues op tafel liggen (zie het werkdocument dat werd 
verzonden bij de uitnodiging voor deze ALV). Om die reden hebben we de ALV ook met 2u 
verlengd, zodat we de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan omtrent de toekomst 
van de NVAGT. 
 
 
Voorstelling van het bestuur 
 
 
Financiën (toelichting door Jessi, penningmeester) 
 
Jaarstukken:  
De balans is een foto van begin 2019 en eind 2019, wat in- en uitgaat. 
Begroting maken (een inschatting van kosten die zullen gemaakt worden en de te 
verwachten inkomsten) is lastig: we zitten al ver in het jaar en door Corona zijn dingen 
anders. Ook m.b.t. de situatie bij de NVAGT nu: het kan verschillende kanten opgaan. Om 
een schatting te kunnen maken werd ervoor gekozen te veronderstellen dat het beleid van 
nu wordt voortgezet.  
 
Toestemming van de ALV is nodig voor de kascommissie 
Kascommissie: Harrie en Banny, zij komen op kantoor voor steekproeven. 
Ook weer omwille van Corona-maatregelen, gaan die steekproeven pas door op 11 juni. 
Vraag aan ALV: geven we hiervoor mandaat aan de kascommissie. 
 



Inhoudelijk: 
Resultaat is lager dan gewend, daarover zit een toelichting in de brief die bij de stukken zat 
ter voorbereiding van deze ALV (5 juni). 
 
Vragen? 
Er zijn geen vragen, iedereen gaat akkoord, mandaat aan kascommissie wordt verleend. 
 
 
Bespreking van het werkdocument 
 
Na 7 jaar (sinds de lancering van NVAGT on the move) hebben we geëvalueerd: wat we 
gedaan hebben, wat nog niet en bekijken we: hoe gaan we nu verder. 
 
In het document worden 4 opties voorgesteld: 

1. Het (vernieuwd?) bestuur maakt een nieuwe doorstart 
2. De NVAGT wordt  gesplitst in een Vlaams en Nederlands deel 
3. Het ‘zakelijke gedeelte’ van de NVAGT wordt uitbesteed en het ‘inhoudelijk 

gedeelte’ blijft intern georganiseerd. 
4. De NVAGT als vereniging wordt opgeheven.  

 
Toelichting bij optie 2: de verschillende situatie voor Nederland en voor Vlaanderen:  
In Nederland is geen andere Gestaltvereniging, maar er zijn wel andere 
beroepsverenigingen waar gestalttherapeuten bij kunnen aansluiten, zodat zij in orde zijn 
voor de zorgverzekering (en tegemoetkoming voor hun cliënten). 
In Vlaanderen is er wel een Gestaltvereniging (VBEGP, een onderdeel van de NVAGT). Die 
heeft geen eigen Certificeringskerngroep. In Vlaanderen voldoen Gestalttherapeuten niet 
aan de criteria om bij een andere beroepsvereniging te kunnen aansluiten. Er is contact met 
de VVCEPC (de overkoepelende organisatie van de clientcentered therapieën), maar 
totnogtoe kun je daar als GT enkel belangstellend lid zijn. Je kunt daar geen certificering 
krijgen, wat consequenties heeft voor je cliënten, m.b.t. tussenkomst van de mutualiteit. 
(Het gaat over therapeuten, niet over psychologen; die hebben wel mogelijkheden.) 
 
 
Bespreking in kleine groepen gedurende 45’ 
 
Wat is jouw proces en hoe heb je gereageerd op de boodschap en onze analyse van de 
evaluatie van de afgelopen jaren? 
 
 
Plenair delen 
 
 
 

Namiddag: 

 
Podium aan de KEV 
 
De mensen van de KEV voelden zich aangesproken door het werkdocument dat het bestuur 
lanceerde. Ze herkennen wat wordt aangegeven; ze hebben zelf ook veel met regels en 
procedures te maken en dat kost energie. Ze willen met het filmpje duidelijk maken waar hun 
kern van werk in de KEV ligt, wat zij inspirerend en belangrijk vinden. Vanuit de ethische 
code (die op papier gestold is, wat wellicht ook tot verstarring leidt) willen ze kijken: hoe 
werkt die in de praktijk, waar vinden we inspiratie, zodat die levend blijft en aansluit bij de 
praktijk. 
 



Kort fragment waarin leden van de KEV met elkaar van gedachten wisselen omtrent ethiek binnen 
Gestalt. 
 

De mensen van de KEV hebben wel eens de indruk dat ze worden gezien als de uitvoerders 
van de klachtenprocedure. Maar ook hier is de ethische code hun toetssteen, omdat ze in 
een klachtenprocedure moeten onderzoeken wat ethisch kloppend is in die situatie. 
Zo ontleent die ethische code haar bestaansrecht aan de levende praktijk van ons, leden, 
met onze cliënten. Daarom hebben zij grote behoefte aan verbinding met de leden, om 
hieraan vorm te kunnen geven en niet alleen met de procedurele kant bezig te zijn. 
Ze willen graag studiedagen en nascholingen organiseren omtrent ethische kwesties. Er zit 
een studiedag over suïcidedreiging aan te komen. 
Ze doen een appel om hun groepje te vervoegen. Je hoeft daarvoor niet een doorwinterde 
Gestalttherapeut te zijn. Wie nog niet zo lang afgestudeerd is, begrijpt misschien beter de 
behoeften van wat jongere Gestalttherapeuten. 
 
 
Kijken naar de rode lijn in de verschillende groepjes van de voormiddag op shared 
screen. 
 
Reacties 
 
Er komt een duidelijk vraag naar inhoud bovendrijven en moeite met allerhande procedures 
en regels. 
Bestuur merkt op dat hier een pijnpunt duidelijk zichtbaar wordt: zo’n schreeuw naar inhoud, 
maar als iets wil organiseren, krijg je de werkgroepen nauwelijks bemand1.  
Het is blijkbaar heel erg moeilijk – ook voor het bestuur – om dat zodanig te faciliteren dat 
het een levendig gebeuren wordt, een iets inspirerend iets, waar mensen blij van worden, 
waarvoor waardering terugkomt. Dit is in groot contrast met wat uit de groepjes naar voor 
komt. 
 
Er ontwikkelt zich een discussie omtrent de vraag: wat nu? 

- in de impasse blijven en samen zweten en kijken wat nu voorgrond is en wat dit zegt 
- in actie schieten, want dit werkdocument genereert energie 
- stemmen omtrent de 4 opties, zodat wij een richting kunnen geven aan het bestuur 
- een vraag aan het bestuur: wat willen jullie (want wij kunnen wel stemmen, maar stel 

dat jullie niet meer verder willen?) 
- aandacht voor: dit is onze vereniging; bestuur wil niet aan het einde van de dag alles 

weer op haar bordje hebben liggen 
niet: wat heb ik nodig van de vereniging – maar: wat wil ik investeren in de vereniging 
waar ik deel van uitmaak 

 
Uiteindelijk worden stromingen duidelijk: 
 

- een groep die zich met betekenis wil bezighouden over wat er nu voorgrond is en wie 
wij willen zijn als vereniging. 

- een groep die de verschillende opties wil onderzoeken, pro’s en contra’s (men heeft 
het hier over optie 3, eventueel ook optie 2 of een combinatie van beide). 

- een groep die mee wil uitzoeken hoe de praktische zaken meer gesplitst kunnen 
worden van de visie en de beleidskanten, wat bv. zou kunnen uitmonden in: 
1. een groepje dat naar praktische zaken kijkt  

 
1 Ter illustratie: in de voormiddag werd opgemerkt: er zijn 507 leden en we zitten hier met 70; dit 
maakt iets duidelijk van de malaise binnen de NVAGT. Overigens is 70 aanwezigen voor een ALV de 
grootste opkomst in jaren. 
 



2. een groepje dat naar het bestuurlijke - beleid en inhoud - kijkt 
- een groep die ‘uitzoekwerk’ gaat doen: antwoorden op de vragen die we hebben in 

de NVAGT, werden waarschijnlijk ergens anders al beantwoord  
waar kunnen we het antwoord halen – waar is het al. 

- een groep die de vandaag ontbrekende leden wil bevragen omtrent hun ervaring en 
affiniteit met de NVAGT en wat ze eventueel zouden kunnen/willen bieden aan de 
vereniging. 

 
Er ontstaat een levendige discussie of het wel opportuun is om in dit stadium al op te splitsen 
er is angst voor versnippering van bij het begin en tegelijkertijd is er bezorgdheid dat teveel 
taken (weer maar eens) bij te weinig mensen terechtkomen wat dan weer zou pleiten voor 
wel opsplitsen in kleine groepjes. 
Maar als er versnippering is van bij het begin, is het gevaar reëel dat we elkaar kwijt geraken 
van bij de start, ‘dat iedereen een wiel gaat uitvinden’. 
En opsplitsen in kleine groepen heeft dan weer het voordeel dat mensen kunnen kiezen voor 
dat domein waar ze hun sterktes hebben, dat ze een duidelijk begrensd domein kiezen waar 
ze mee willen/kunnen bezig zijn en waar ze energie van krijgen. 
 
Uiteindelijk wordt beslist om in een eerste fase te starten met de volledige groep van mensen 
die zich aangeboden hebben (wie zich wil verbinden mailt zijn/haar adres naar 
jessi.nabuurs@hotmail.com). 
In een online denktank vergaderen biedt de mogelijkheid om in een volgende fase in kleine  
groepjes op te splitsen in break-out rooms. 
Nadien kan al dat werk van de kleine groepjes weer in een breder geheel samengebracht 
worden. 
De concrete uitwerkingen komen daar dan wel uit voort 
 
Eventuele taken van de denktank die doorheen de discussie genoemd worden: 

- nieuwe datum vastleggen 
- voortouw nemen voor een nieuwe bijeenkomst 
- verbinding maken met leden die er vandaag – om welke reden dan ook – niet bij zijn 

 
 
Afsluiten: Evelien 
 
Evelien spreekt uit dat ze blij is met deze vergadering en de manier waarop we met elkaar in 
discussie zijn gegaan. 
We sluiten deze vergadering zonder al te veel houvast af, maar geen houvast hebben is nu 
net zo’n voorgrond; we moeten het dus niet proberen ongedaan te maken. 
“Laten we het maar verdragen dat we niet zoveel houvast hebben en dat we elkaar wel 
weten te vinden; ik denk dat dat heel belangrijk is. 
En, dank daarvoor!” 
 
 
 
Einde: 15 u. 
 
 
 
Resultaat van de poll: 
41/70 hebben gestemd 
85% koos optie 3 
 
 
Verslag: Mia Van der Veken 
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