Afscheid Marja
Je eerste kennismaking met ons ROEP was rond het einde van de vorige eeuw na een
advertentie van het Zilveren Kruis in het HD: Aanbesteding kortdurende
pychologische zorg in de eerste lijn
Je voldeed aan de eisen die gesteld werden en meldde je aan bij ons ROEP waar je
met open armen werd ontvangen - nou niet helemaal.
Niet dat je hier veel over geklaagd hebt, dat was je stijl niet zo. Het had ook te maken
met de structuur en de cultuur van ons ROEP in die tijd.
Het beleid was er in die periode op gericht om de grenzen dicht te houden, het budget
te bewaken , kortom wij waren een kartel en dat was nou precies wat niet meer
mocht. Door jouw betrokkenheid met de eerste lijn kreeg je al snel een eigen plek
binnen onze vereniging. Wat goed is komt snel. Je eerste organisatorische klus was
het Korte lijnen project, je werd regiocoördinator in Zuid Kennemerland.
In 2002 was je kandidaat voor een nieuw bestuur en je werd meteen voorzitter.
Sindsdien zijn er veel nieuwe leden bijgekomen, ook heb je een andere
organisatiestructuur ingevoerd waarbij roepleden deeltaken op zich namen en het
bestuur een coördinerende rol kreeg. Je hebt je steeds ingezet om de kwaliteit van de
beroepsgroep in deze regio te verhogen.
Ook heb je belangrijke bruggen geslagen naar andere beroepsgroepen zoals de
huisartsen, maatschappelijk werk en de tweede lijns GGZ. Een speciale herinnering
heb ik aan het symposium in Vogelensang. Ik was echt heel trots om te zien hoe jij
daar op het podium onze beroepsgroep vertegenwoordigde.
Ook bij de LVE was je al snel in de picture - je naam werd verschillende keren
genoemd toen er een kandidaat werd gezocht voor het voorzitterschap van het
Dagelijks Bestuur maar je wilde zelf niet omdat je het ROEP prioriteit gaf.
Wel heb je deelgenomen aan een aantal forums, commissies en werkgroepen binnen
de LVE zoals bijvoorbeeld HHM en Korte lijnen. Recent heb je ook nog een prima
hoofdstuk geschreven over samenwerking voor het Handboek Eerstelijnspsychologie
dat in september uitkomt.
Al deze activiteiten heb je steeds met veel enthousiasme en flair verricht. Dat is geen
geringe opgave. Als bestuurslid van een ROEP moet je vaak manoeuvreren tussen
gestaalde kaders ( LVE, NIP, GGZ, Huisartsen AMW) en de belangen van
individuele leden. Ook ons ROEP kent vele stuurlieden ( aan de wal)
Je had ook veel aandacht voor het lief en leed van individuele ROEP-leden, dat heb ik
zelf ook mogen ondervinden en ben je daar nog zeer dankbaar voor.
De afgelopen jaren heb ik je regelmatig gevraagd en ongevraagd advies gegeven. In
90% van de gevallen waren wij het eens. Vanaf vandaag zijn wij collega oud
bestuursleden, ik hoop dat je de komende periode als ROEP-lid actief blijft voor de
eerstelijnspsychologen en het nieuwe bestuur van de nodige input kan blijven
voorzien.
Tot slot wil ik je nog een aardigheidje geven wat m.i symbool staat voor onze
professionele verbondenheid en de energie die je mij hebt gegeven.
Frits

