
 
  



• Participatie commissies en raden: 

 
Lector KenVaK was gedurende 2019-2020:  

- Lid van de projectgroep ‘Strategische onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische beroepen’. 
- Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie. 
- Lid Onderzoekscommissie Psychologie van de Open Universiteit. 
- Lid organisatie Lorentz Workshop ‘Music, computing and health’ 4-8 maart 2019 te Leiden, zie 
https://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2019/1125/info.php3?wsid=1125&venue=Oort. 
- Lid Comité van aanbeveling Buurttheater Mariaberg. 
- Voorzitter van Refereercommissie Seksuologie Parkstad. In het kader van het bijzonder lectoraat van Xavier 
Moonen in 2019-2020:  
- Voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Landelijk Kenniscentrum mensen met een Licht 
Verstandelijke Beperking te Utrecht. Deze stichting entameert, coördineert en voert soms ook zelf onderzoek 
uit op het terrein van de behandeling van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).  
- Voorzitter van de stichting Quality4children Nederland. Deze stichting bevordert de implementatie van de 
door kinderen vastgestelde kwaliteitscriteria in de Nederlandse jeugdzorg.  
- Lid van Wetenschappelijk Adviesraad van het Zorginstituut Nederland. 
- Lid van het bestuur Stichting F-ACT Nederland. Deze stichting bevordert de implementatie van en het 
onderzoek naar de (F)ACT methodiek in Nederland. 
- Lid van het bestuur van het NIP/NVO-werkverband mensen met een Verstandelijke Beperking. 
- Lid/beroepsgenoot (tuchtrechter) van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (en plaatsvervangend lid voor de 
regionale tuchtcolleges te Amsterdam, Den Haag, Groningen en Zwolle), sectie Gezondheidszorgpsychologen. 
- Lid/beroepsgenoot (tuchtrechter) van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (en plaatsvervangend lid voor de 
regionale tuchtcolleges te Amsterdam, Den Haag, Groningen en Zwolle), sectie orthopedagoog-generalist.  
-Lid/beroepsgenoot (tuchtrechter) van het college van beroep van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 
- Lid van de Erkenningscommissie interventies in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking van 
Vilans Utrecht.  
-Lid van de wetenschappelijk begeleidingsgroep van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie naar de positie van mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen 
in de Tweede Wereldoorlog.  
- Lid van de landelijke stuurgroep Kwaliteitskader gehandicaptenzorg van de VGN. 
- Lid van het bestuur van de Stichting Alexander te Amsterdam, die zich inzet voor participatief 
jeugdonderzoek in Nederland. 
- Kurator im Förderverein des internationalen Archivs für Heilpädagogik, Trebnitz, Duitsland. 
- Lid van het Netzwerk Leichte Sprache, Duitsland. 
- Voorzitter van de programmacommissie mensen met een verstandelijke beperkingen van de academische 
werkplaats Ben Sajet, Amsterdam. 
- Lid van de jury van de Ds. Visserprijs voor beste proefschrift op het gebied van de gehandicaptenzorg. 
- Lid van wetenschappelijke begeleidingsgroep ‘Stroomop’ in het kader van het programma ‘best passende zorg 
voor kwetsbare jongeren’. 
 
 
 
In het kader van het bijzonder lectoraat van Suzanne Haeyen in 2019-2020:  

- Lid werkgroep van de multidisciplinaire richtlijn voor Persoonlijkheidsstoornissen, Trimbos Instituut.  
- Voorzitter van de leerkring Vaktherapie van GGNet (van ongeveer 45 vaktherapeuten), behartigt belangen 
en organiseert bij- en nascholing. 
- Lid van de wetenschapscommissie van Scelta. 
- Lid van de projectgroep ‘Strategische onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische beroepen’. 

- Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie.  

 

https://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2019/1125/info.php3?wsid=1125&venue=Oort


Overige leden:  

- Martina de Witte, lid van de werkgroep Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen. 
- Martina de Witte, medeorganisator van de Summer Course Research in Music Science and Music-Based 

Interventions aan de Universiteit van Amsterdam.  

 

•  Reviewer voor tijdschriften 
 

- Tijdschrift voor Vaktherapie.  

- PlosOne. 
- Journal Arts in Psychotherapy.  
- Frontiers in Psychology.  
- Life. 
- Journal of Applied Research in Intellectual Disabillities.  
- Children and Youth Services Review.  

 

•  Deelname aan leescommissies proefschriften  

• Door lector KenVaK 

- A. Madani-Abbing. Art therapy & Anxiety. Universiteit Leiden, 22 januari 2020.  
- R. Griffioen, Children and Animals in Synchrony. Open Universiteit, Heerlen. 

• Door bijzonder lector X. Moonen 

- L. Neijmeijer. (Flexible) Assertive Community Treatment for people with mild intellectual 
disabilities or borderline intellectual functioning and mental health problems or challenging 
behavior. Radboud Universiteit Nijmegen.  

-  K. van den Bogaard: Challenging behavior of people with mild intellectual disabilities or 
borderline intellectual functioning. The perspectives of clients and support staff. Tilburg 
University, 8 november 2019.  

- S. Dijkstra: Balancing the Scale of Responsibility: The Effectiveness of Family Group Conferencing 
in Child Welfare; Universiteit van Amsterdam, 8 november 2019.  

• Bijdragen aan films, interviews en discussies  

1)  NPO 1 ‘Dokters van Morgen’ over muziek en muziektherapie in de zorg. Opnames werden 
voorbereid en gemaakt rondom ons project ‘De juiste snaar met muziek’. Anna-Eva Prick werd 
geïnterviewd en twee muziektherapeuten vanuit het project werden gevolgd tijdens de sessies.  

2)  Van Hooren, S. (2020, januari). Interview over de waarde van danstherapie. De wereld van Sofie, 
Radio 1 VRT Brussel.  

3)  Universiteit van Nederland: voorbereidingen getroffen op online college ‘Kun je jouw depressie 
wegdansen?’ Susan van Hooren.  

4)  Laansma, M. (2020). Interview Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij 
Persoonlijkheidsstoornissen: Gedurfd op weg gaan. Vaktherapie van binnenuit verder ontwikkelen. 
Tijdschrift voor Vaktherapie.  



5)  Akwa GGZ (2019). Interview met Suzanne Haeyen: Vaktherapie: ‘Praktijk en onderzoek versterken 
elkaar’ d.d. 23 december 2019, https://akwaggz.nl/vaktherapie-praktijk-en-onderzoek-versterken- 
elkaar/  

6)  Boekbespreking in het tijdschrift Markant, november 2019, 6, 28. Kaal, H. Met zorg naar de politie, 
Over besluitvorming rond aangifte van strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg. Xavier Moonen.  

7)  Interview Wissink en Moonen in het tijdschrift Markant, november 2019 6, 18-21, naar aanleiding 
deelrapport Commissie de Winter over geweld in de LVB zorg: Geweld was onderdeel van de cultuur.  

8)  Interview FNV Magazine Uitkeringsgerechtigden #3 2020). Mensen met een beperking worden 
veroordeeld tot een marginale positie pagina 4-5.  

9)  Interview William (2019) tijdschrift van de William Schrikkergroep, # 7, 16. Wetenschappelijke 
kennis vertalen naar de praktijk.  

 

 

 

 


