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'Groepsdynamica gaat – simpel gezegd –  

over niets anders dan de veranderingen die 

plaatsvinden tussen groepsleden en hoe zij 

hier op reageren’, schrijft Monique Bekker in 

het inleidende hoofdstuk van haar boek dat 

elders in dit tijdschrift wordt besproken. En 

zo is het. Veranderingen zijn inherent aan het 

leven, onze levensloop is niets anders dan 

een verzameling veranderingsprocessen. 

Vanaf de conceptie tot aan de dood is ons 

lichaam aan verandering onderhevig. Dat 

groepen veranderen is ons maar al te goed 

bekend. Het klimaat verandert, machtsver-

houdingen in de wereld veranderen, migra-

tiestromen veranderen, het hele universum  

is volop in beweging. Maar laat ik het dicht  

bij huis houden.

Vormgeving

Dit tijdschrift is eens in de zoveel tijd ook aan 

verandering toe. Zo is er de laatste jaren 

geleidelijk aan meer aandacht besteed aan 

sociotherapie en vaktherapieën, terwijl er 

tegelijkertijd ook meer aandacht kwam  

voor groepsdynamische maatschappelijke 

ontwikkelingen buiten de ggz. Na deze 

inhoudelijke verschuiving, die voor u 

misschien bijna ongemerkt plaatsvond, is  

het nu tijd om de vormgeving aan te passen. 

Dit tijdschrift wordt gemaakt door een  

kleine groep van enthousiaste NVGP-leden, 

aangevuld met en ondersteund door twee 

professionals: einderedacteur Jacqueline 

Hoefnagels en vormgever Leo Vegting. 

Zonder Jacqueline en Leo zou dit tijdschrift 

eruitzien als een knullige, gestencilde 

schoolkrant, niet om aan te zien en daardoor 

uiteindelijk ook onleesbaar. Hun stellige 

oordeel was dat het binnenwerk een  

make-over behoefde. Zoek de verschillen!

De laatste verandering van het tijdschrift 

vond plaats in de tijd dat de NVGP een nieuwe 

naam kreeg: van de vereniging voor groeps-

psychotherapie naar de vereniging voor 

groepsdynamica en groepspsychotherapie.  

Er kwam een nieuwe omslag en ook de naam 

werd gewijzigd: leden die al langere tijd lid 

zijn hebben wellicht nog een rijtje in de  

boekenkast staan van het tijdschrift Groeps
psychotherapie, gevolgd door wat inmiddels  

al weer ruim tien jaar Groepen, tijdschrift  
voor groepsdynamica en groepspsychotherapie 

heet. Na de buitenkant is het nu de beurt  

aan de opmaak van het binnenwerk. Zo is  

het lettertype veranderd van de Times New 

Roman naar de Din Regular en de Droid Serif 

en Droid Sans, zijn de vaste rubrieken voor-

zien van een icoontje, en wordt de literatuur-

lijst aan het einde van de artikelen niet meer 

krampachtig in het tweekolommenformat 

geperst, maar krijgt het alle ruimte in een 

eigen kader. Er zijn nog meer veranderingen, 

maar oordeelt u zelf. Uiteraard zijn we be-

nieuwd naar uw reacties: is deze verandering 

een verbetering of was vroeger alles beter? 

Het is niet gezegd dat dit de definitieve vorm 

wordt, mogelijk kunnen we in de toekomst 

meer gaan doen met kleur en beeld. En vrees 

niet: een glossy zal dit tijdschrift niet worden, 

het accent ligt steeds op de inhoud, maar het 

oog wil ook wel wat.

R e d a c t i o n e e l

Veranderingen
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Nieuwe bestuursleden, nieuwe redacteur

Binnen de NVGP hebben ook veranderingen 

plaatsgevonden. Zo heeft Ingrid Krijnen na 

zes jaren uitstekend bestuursvoorzitterschap 

afscheid genomen, en wordt zij opgevolgd 

door José van Reijen, die binnen de NVGP al 

ruimschoots haar sporen heeft verdiend met 

haar inzet in de opleidingscommissie en de 

redactie. Daarnaast treedt Niels Tinga toe  

tot het bestuur. 

Met de overstap naar het bestuur kwam  

een einde aan tien jaar trouwe deelname  

van José aan de redactie van Groepen. Met 

haar brede kennis op het gebied van groeps-

psychotherapie en cognitieve gedragsthera-

pie, en met een wijdvertakt netwerk onder 

opleidelingen, opleiders en supervisoren 

binnen en buiten de NVGP, heeft zij een zeer 

waardevolle bijdrage aan het tot stand komen 

van vele artikelen in dit tijdschrift geleverd. 

Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. In  

dit nummer kunt u een interview met onze 

oud-redacteur /nieuwe bestuursvoorzitter 

lezen. Als laatste daad binnen de redactie 

wist zij een nieuw redactielid te werven. Zeer 

blij zijn wij met de komst van Salvatore Vitale, 

klinisch psycholoog en psychotherapeut, 

werkzaam bij ggz Rivierduinen, en groeps-

psychotherapeut in opleiding. Hij publiceerde 

regelmatig over alcohol- en drugsgebruik,  

en promoveerde in 2007 op A trip to the emer
gency room: substance use among emergency 
room patients in the Netherlands. 

Een verdrietige verandering betreft de dood 

van Hans Snijders. In een In memoriam van 

Dina Snippe wordt zijn belangrijke bijdrage 

voor de groepspsychotherapie beschreven. 

Wij hebben haar tekst aangevuld met een  

lijst van zijn publicaties in dit tijdschrift. 

Ten slotte nog iets over de inhoud van dit 

nummer: naast het reeds genoemde In 

memoriam en het interview met de voor-

zitter kunt u lezen over het mentaliserend 

vermogen van een team, over Systems 

Centered Training en over groepsaspecten  

bij geweld tegen homo’s. Ook in dit nummer 

zijn er weer twee collegae die in Zes Vragen 

aangeven wat groepstherapie voor hen 

betekent. Er wordt verslag gedaan van  

een werkbezoek aan Gent en is er een 

boekbespreking.

Arnout ter Haar


