Voorstellen kandidaten
Accreditatiecommissie
en Registratiecommissie
Zij worden allen voorgedragen voor benoeming
door de Algemene Ledenvergadering

Even
voorstellen…
Kim
Bemelmans,
kandidaat (VZ)
voor de
Accreditatiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

 Ik ben GZ psycholoog en
EMDR practitioner, werkzaam
bij Psytrec (Psycho Trauma
Expertise Centrum) en in eigen
praktijk in de BGGZ in regio
Utrecht.

 Ik wil me actiever gaan
inzetten binnen de VEN de
komende jaren. Het lijkt me
boeiend meer verdieping te
krijgen in EMDR, specifiek op
het snijvlak van wetenschap en
praktijk en me hier verder in te
ontwikkelen. Daar lijkt deze
commissie me aangewezen
voor.

 Ik ben actief binnen Trauma Aid
Netherlands (voormalig HAP)
als secretaris. Daar zet ik me in
om deze organisatie nieuw
leven in te blazen, zodat meer
mensen die daar minder
kansen toe hebben, zich ook
kunnen ontwikkelen op gebied
van EMDR buiten Nederland.

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Even
voorstellen…
Annelieke van
Dam,
kandidaat voor
de
Accreditatiecommissie

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

Ik ben Annelieke van Dam, 39 jaar, mama

Ik ervaar elke dag dat goed opgeleid zijn en
mezelf blijven ontwikkelen als behandelaar
een enorme meerwaarde heeft in mijn
werk. Cliënten hebben het immers al zwaar
genoeg en verdienen een behandelaar die
goed opgeleid is en zijn kennis up to date
houdt. Ook levert het mij als behandelaar
veel werkplezier op als behandelingen
goed verlopen en ik weet wanneer ik wat
kan doen en met welk doel. Naast heldere
registratie-eisen valt of staat dit mijn
inziens met goed geaccrediteerde (na- en
bij-)scholing.

Ik ben geregistreerd EMDR Europe
practitioner en maak dus veel gebruik van
EMDR in mijn dagelijks werk. Steeds weer
ben ik onder de indruk van het opzienbarende effect ervan. Ook ben ik cognitief
gedragstherapeut VGCt en junior
schematherapeut VSt (iot senior). Met
veel enthousiasme combineer ik deze
therapieën in mijn behandelingen. Wat
vullen ze elkaar mooi aan!

Maar wat is ‘goede’ scholing en wat minder
of minder? En hoe bewaak je de kwaliteit
van scholing en ontwikkelingsgerichte
activiteiten? Dat zijn vragen die mij
intrigeren. De actuele discussie rondom
evidence based practice versus practice
based evidence volg ik daarin met grote
interesse.

van 2 prachtige dochters (3 en 9 jaar) en
woonachtig in Amsterdam. Ik ben
werkzaam als GZ-psycholoog in de
specialistische jeugdhulp en SGGZ, zowel
bij een grote landelijke instelling (Careexpress, onderdeel Opvoedpoli) als in een
kleine praktijk als ZZP-er (BRight GGZ). Ik
werk vooral met jongeren en
jongvolwassenen, die kampen met
chronische stemmingsproblemen, PTSS
en persoonlijkheidsproblematiek. Ik ben
echt groot fan van deze doelgroep!

Verder ben ik werkbegeleider en
supervisor voor PIOG’s en ik geef les aan
de GZ-opleiding (volw) bij de RINO
Utrecht en Amsterdam.

In de AC krijg ik de mooie kans om hier zelf
actief een bijdrage aan te leveren. Graag
help en denk ik mee hoe de VEN door
middel van heldere en transparante
accreditatie voor een bepaalde kwaliteit
kan staan.

Even
voorstellen…
Marjon Peters,
kandidaat voor
de
Accreditatiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

Hoi, ik ben Marjon en ben trotse mama
van 3! Daarbij werk ik als online gzpsycholoog en psychotherapeut in mijn
eigen praktijk InSight4U.

Ik ben enorm fan van EMDR en de
Vereniging EMDR Nederland voelt aan
als een fijne club met gedreven mensen.

Mijn praktijk richt zich op kinderen en
volwassenen die een complete
behandeling krijgen via beeldbellen.
Ik ben cognitief gedragstherapeut
(VGCt) en EMDR Europe practitioner en
binnen de online behandelingen maak ik
daarvan veelvuldig gebruik.
Daarnaast heb ik voor de EMDR
behandelingen een EMDR Online app
ontwikkeld zodat de kwaliteit net zo
goed zou zijn via beeldbellen. Dat is
gelukt! Inmiddels kunnen collega's uit
het veld ook gebruik maken van de app!
Daar ben ik best trots op :).
Kortom, ik ben een tevreden mens!

Het is boeiend inhoudelijk mee te
denken over de aanvragen die gedaan
worden voor cursussen, opleidingen,
intervisiegroepen en SIG’s.
Vragen als “wat vinden we belangrijk op
dat vlak, hoe vertalen we dat naar het
aanbod en zien we dat ook terug?”
leven.
Hoe zorgen we dat we de kwaliteit van
de opleidingen voort zetten en wat
kunnen we daarin nog samen
verbeteren. Voor het aanbod online
EMDR zie ik ook wel mogelijkheden. Ik
draag graag mijn steentje bij!

Even
voorstellen…
Leonieke Vet,
kandidaat voor
de Accreditatie
commissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

Klinisch psycholoog, supervisor
EMDR en VGCt. Ik werk als
behandelaar en supervisor bij
Accare, kinder en
jeugdpsychiatrie in Groningen
en daarnaast ben ik als
(hoofd)docent verbonden aan
Opleidingsinstituut PPO.

Graag zou ik een bijdrage
willen leveren aan de
accreditatiecommissie. Ik vind
het belangrijk dat de kwaliteit
van de EMDR-cursussen en
opleidingen gewaarborgd
blijft.

Even
voorstellen…
Jacqueline
Okkes,
kandidaat (VZ)
voor de
Registratiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

 Ik ben Jacqueline Okkes-Bakker,  Ik was al lid van de OC van de VEN
Klinisch Psycholoog/ Psychoomdat ik meer betrokken wilde zijn bij
therapeut en EMDR Practitioner.
de Vereniging. Hier had ik de portefeuille herregistratie Practitioners. Die was
 Ik heb een eigen Praktijk:
destijds vacant.
Psychologia waar ik zowel
cliënten zie als ook supervisies
 Omdat de OC, door de groei van de
en leertherapieën geef naast ook
Vereniging en de hoeveelheid werk die
andere consultatieve taken.
daaruit voortvloeit,, weliswaar als
denktank blijft voortbestaan maar ook
 Hiernaast heb ik nog een baan in
voor een deel opgesplitst wordt in
loondienst bij Youz Haaglanden
verschillende commissies met ook weer
waar ik naast clientenzorg ook
nieuwe leden, is het een logische stap
Praktijkopleider ben voor de
dat ik in de Registratiecommissie zitting
GIOS en PIOP.
neem en deze vertegenwoordig in de
OC.
 Ik ben al geruime tijd lid van de
VEN en bijna 4 jaar lid van de
 Ik vind het van groot belang dat de
Opleidingscommissie van de
kwaliteit van de VEN hoog gehouden
VEN.
wordt. Dat wil ik uitdragen aan de VEN ;
aan de leden en hierop wil ik voor een
deel toezien en in meedenken

Even
voorstellen…
Caroline
Janssen,
kandidaat
voor de
Registratiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

Caroline Janssen werkt als GZpsycholoog (kind en jeugd) in
het Máxima MC in Veldhoven
en is daarnaast EMDR Europe
Practitioner K&J.

Goede screening aan de
voordeur zorgt voor kwaliteit
en daar draagt Caroline als lid
van de registratiecommissie
graag haar steentje aan bij.

Even
voorstellen…
Onno van
Assema
Kandidaat voor
de Registratiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

 Onno van Assema (54)

 EMDR is geweldige therapie
 De VEN is een actieve
vereniging
 Mensen binnen de VEN zijn
leuk, enthousiast en praktisch
 Beleid maken en uitvoeren
staan mij aan
 Ik wilde graag beginnen met
een praktische, behapbare
taak
 Ik ben altijd passief geweest
t.a.v. beroepsverenigingen en
wil nu uit solidariteit graag iets
terugdoen

 Gz-psycholoog
 EMDR-Europe practitioner
 Eigen praktijk Onnoism in
Purmerend sinds 2015
(GBGGZ)
 Doe ook bedrijfszorg voor
ziekenhuis en politie
 Daarvoor 25jr als
orthopedagoog gewerkt in
zorg voor mensen met
verstandelijke handicap

Even
voorstellen…
Annemarie
Hubers,
kandidaat
voor de
Registratiecommissie

Wie ben ik en wat doe ik zoal
(binnen en buiten de VEN)?

Waarom wil ik me inzetten
voor juist deze commissie?

 Ik ben Anne-Marie Hubers,
woon in Amersfoort en werk
daar als klinisch psycholoog
ook al 9 jaar in een eigen
kleine groepspraktijk,
Florespraktijk.

 Al jaren werk ik enthousiast
met EMDR en nu mijn
kinderen de deur uit zijn, heb
ik meer tijd om me in te
zetten binnen deze
vereniging.

 Ik werk met K&J en met
volwassenen veel met EMDR.

 Ik hoop door in de registratiecommissie te zitten wat bij te
dragen aan de kwaliteitsbewaking van EMDR behandelingen en het model
dat aan cliënten helderheid
en vertrouwen kan bieden bij
hun keus naar een passende
behandeling.

 Omdat ik ben gaan snijden in
het aantal lidmaatschappen
maar bij de VEN lid ben
gebleven, ben ik afgelopen
jaar ook practitioner
geworden

