
 

 
Korte CV’s en motivatie voor toetreding bestuur van de kandidaatbestuursleden 

 

 
 

 
 
Philip le Clercq, MSc 
 
Philip le Clercq studeerde af in de Bedrijfskunde op innovatiemanagement en heeft ruime ervaring 
met het ontwerpen en managen van innovatieprojecten, in financieel beheer en in New Business 
Development. Als manager van het projectenbureau van de Arq Psychotrauma Expertgroep maakt hij 
kennis met psychotraumazorg en wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Momenteel werkt Philip als 
zakelijk leider bij Stichting JIM, een training- en adviesbureau in de Jeugdhulpverlening. Philip is 
geïnteresseerd in de vraag hoe, naast het verbeteren van behandelmethoden, het slimmer 
organiseren van de zorg tot innovatie kan leiden.  
 
Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 
Als Penningmeester van NtvP wil Philip graag bijdragen aan het creëren van meer waarde voor de 
leden en het verder verbeteren van de efficiency en de effectiviteit van de vereniging. 

 
 
  



 

 
 
Kyra Cornelissen, MSc 

Mijn naam is Kyra Cornelissen, ik ben GZ-psycholoog bij Centrum ’45. Sinds 2014 ben ik betrokken bij 

de NtVP. Eerst in de functie van ambtelijk secretaris bij de projectgroep certificering, sinds 2016 als 

coördinator opleidingen. 

Ik vind het erg belangrijk dat mensen met een zorgvraag op het gebied van psychotrauma 

gegarandeerd zijn van een kundige hulpverlener die op de hoogte is van recente ontwikkelingen op 

het gebied van psychotrauma en bereid is zich regelmatig bij te laten scholen om zo kwalitatief 

goede zorg te kunnen (blijven) leveren.  

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het blijven verbeteren en innoveren van de zorg op het gebied 

van psychotrauma en mijzelf inzetten voor de NtVP is voor mij een passende wijze. In de afgelopen 

vijf jaar heb ik gezien hoe de NtVP zich ontwikkeld heeft van een vereniging met een kleinschalig 

ledenbestand en een handjevol psychotraumatherapeuten tot een gerenommeerde vereniging met 

een bloeiend certificeringstraject. Kortom, een vereniging om trots op te zijn! Door een functie te 

gaan vervullen binnen het bestuur hoop ik mijn bijdrage voort te zetten voor het verbeteren en 

innoveren van de zorg op het gebied van psychotrauma in Nederland. 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 

dr Lonneke I.M. Lenferink  
 
Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met de gevolgen van, en hulp na, een traumatisch verlies 
van een dierbare. In onderzoeksprojecten bij achterblijvers na vermissing, nabestaanden van moord, 
nabestaanden van de MH17-vliegramp, aardbevingsslachtoffers en nabestaanden van 
verkeersongevallen brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij 
behandeleffecten. 
Sinds 2017 zet zij zich, als lid van de werkgroep Communicatie van de NtVP, in voor het onder de 
aandacht brengen van ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma onder de leden. Dit doet zij 
o.a. door het verspreiden van onderzoeksresultaten in blogs en vlogs via social media en door het 
vertalen van abstracts van wetenschappelijke artikelen die verschijnen in het European Journal of 
Psychotraumatology. 
 
Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 
Ik zie er naar uit om als bestuurslid van de NtVP mijn werkzaamheden in de werkgroep 
Communicatie NtVP uit te breiden, met als doel de klinische praktijk en wetenschap op het gebied 
van psychotrauma nog dichter bij elkaar te brengen. De communicatiekanalen van de NtVP, zoals de 
NtVP website, LinkedIn-account, YouTube-kanaal en nieuwsbrieven spelen hierbij een belangrijke rol. 
Samen met de leden van de werkgroep Communicatie hoop ik de leden de komende jaren zo 
adequaat mogelijk te kunnen informeren over de ontwikkelingen binnen en buiten de NtVP op het 
gebied van psychotrauma. 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

dr. Wendy Pots  

 

Wendy Pots is klinisch psycholoog en Teamleider Zorg bij het Team Complex Trauma van Dimence in 

Almelo. Haar expertise is de behandeling van complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en 

cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Zij is erkend psychotraumatherapeut, cognitief 

gedragstherapeut en EMDR practitioner. Daarnaast werkte ze als docent op de Universiteit Twente 

op de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT). In 2016 is ze gepromoveerd op haar 

proefschrift ‘Living To The Fullest! Mindfulness-based interventions as public mental health 

interventions for depression.’ Zij deed onderzoek naar de effectiviteit van interventies die gebaseerd 

waren op mindfulness voor mensen met depressieve klachten. Na haar promotieonderzoek houdt zij 

zich bezig met de vraag in hoeverre positieve psychologie kan bijdragen aan de effectiviteit van de 

behandeling van PTSS. Haar interesse ligt in het weten waar en hoe het bevorderen van veerkracht 

zowel versterkend als beschermend kan werken in de behandeling van PTSS.  

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

Ik stel me graag kandidaat als lid van het NtVP bestuur omdat de NtVP een belangrijke rol speelt in 

de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van zorg voor PTSS in Nederland. De uitdaging om met 

collega behandelaars en onderzoekers samen te werken om de zorg van PTSS naar een volgend 

niveau te brengen is iets waar ik erg graag aan bijdraag. Met de taak Lezingen denk ik samenwerking 

en kennisdeling tussen experts te vergroten door mensen en netwerken aan elkaar te verbinden.  

  



 
 
dr. Ingrid Wigard 

 

Ingrid Wigard is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam bij de Parnassiagroep als 

Specialismeleider Trauma en Dissociatie. Zij is betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies 

naar behandelingen voor PTSS en heb het Academisch Netwerk tussen de UVA en de Parnassiagroep 

opgericht ism Arnoud Arntz. Daarnaast is zij P-opleider van Noord-Holland van de Parnassiagroep.  

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

Door een bestuursfunctie te kunnen vervullen bij de NtVP hoop ik nog beter een brug te kunnen 

slaan tussen wetenschap, professionals en patienten en hun naasten zodat de zorg voor 

traumagerelateerde stoornissen in Nederland steeds verder professionaliseert en goede 

behandelingen voor steeds meer patienten beschikbaar zijn. Daarnaast vormt preventie uiteraard 

een belangrijk onderdeel. 

  



 

 
 
dr. Simone M. de la Rie 
 
Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut en P-opleider gedrags-wetenschappen bij 

Stichting Arq |Centrum ’45. Zij is psychotraumatherapeut bij de NtVP.   

Zij werkt sinds 2006 bij stichting Centrum ’45, de laatste jaren op de polikliniek en dagkliniek in 

Diemen, waar zij van 2015 tot 2018 expertiseteamleider was van het team ‘Vluchtelingen, 

Asielzoekers en Trauma.’ Sinds 2018 is zij Research Track coördinator van het track ‘Migratie en 

Psychotrauma.’ Haar aandachtsgebied is – het optimaliseren van - diagnostiek en behandeling van 

psychotrauma en de gevolgen van gedwongen migratie bij niet- Westerse doelgroepen. Naast 

behandeling en onderzoek begeleidt zij als praktijkopleider en supervisor NVP master studenten en 

psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.  Zij is docent en 

trainer Narratieve Exposure Therapie. Eerder gaf zij les ten behoeve van het opleidingstraject tot 

psychotraumatherapeut van de NtVP.  

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

Na jarenlange ervaring in het psychotraumaveld en veel verschillende functies te hebben bekleed, 

zowel inhoudelijk als coördinerend, zou ik graag deze ervaring inzetten in een landelijke 

overkoepelende vereniging die er voor staat om de kwaliteit van het werken met psychotrauma te 

borgen en te versterken. Binnen de NtvP wil ik mijn ervaring op het gebied van opleiden inzetten 

voor de portefeuille certificering.   

 

 

  



 
 

drs. Marcel de Koning 

 

Mijn naam is Marcel de Koning. Ik ben ruim twintig jaar werkzaam binnen de Defensieorganisatie en 

de aflopen 15 jaar binnen de Militaire Geestelijke GezondheidsZorg (MGGZ). Ik ben werkzaam als 

systeemtherapeut en zie veelvuldig in mijn dagelijkse praktijk wat de uitwerking van traumata kan 

zijn, zowel op individueel niveau als binnen het gezin. Het is mijns inziens dan ook van belang om de 

zorg inzake traumahulpverlening vanuit verschillende professionele paradigma’s op een zo hoog 

mogelijk niveau te krijgen. De NtVP tracht hier vanuit haar doelstellingen een bijdrage aan te leveren, 

onder meer door de professionele ontwikkelingen in de meest brede zin te bevorderen en te 

faciliteren. Ik kan dit vanuit mijn persoonlijke ervaringen, als systeemtherapeut, van harte 

onderschrijven. Ik zou me graag willen inzetten voor de NtVP om op deze manier de kwaliteit dan wel 

de professionaliteit van de traumazorg aan verschillende cliënten-doelgroepen te bevorderen. 

Ook heb ik me de afgelopen jaren ontwikkeld op beleid en bestuurlijk gebied, mede door mijn 

gevolgde universitaire opleiding: Zorgethiek en Beleid. Eveneens heb ik zitting in meerdere 

medezeggenschapsraden, zowel binnen Defensie als het primaire onderwijs. Ik hoop deze ervaringen 

ook te kunnen gebruiken als bestuurslid van de NtVP. 

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

Ik zou graag toetreden tot het bestuur van de NtVP om mede invulling te geven aan de te varen koers 

van de vereniging, maar ook om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de certificering van 

de hbo-zorgprofessional. Een ontwikkeling die van belang is inzake de erkenning van deze 

professionele doelgroep. 

 

 
 
  



 
 
drs. Marie-José van Hoof 

 

Marie-José van Hoof is (kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut NtVP en orthopedagoge 

NVO. Zij is zelfstandig gevestigd in Leiden en m.n. gericht op psychotrauma, gehechtheid en specifiek 

op third culture kids, chronisch  of ernstig zieke kinderen en tweede/derde generatieproblematiek 

n.a.v. WOII. Zij hoopt dit jaar te promoveren op haar neuroimaging proefschrift ‘Unresolved-

disorganized attachment, psychopathology and the adolescent brain’, waarvoor zij verbonden is aan 

Curium-LUMC. 

 

Motivatie voor toetreding tot het bestuur van de NtVP 

De NtVP heeft in mijn ogen sinds haar oprichting een enorme prestatie geleverd door krachten, 

kennis en kunde te bundelen in een levendige vereniging die verschillende disciplines samenbrengt 

rondom de inhoud van de zorg rond de getraumatiseerde mens. Vanuit mijn specialisatie op het 

gebied van met name gehechtheid en kindermishandeling zou ik graag binnen het bestuur van de 

NtVP een concrete bijdrage willen leveren aan de zorg voor het mishandelde of verwaarloosde kind 

door het helpen slaan van bruggen tussen disciplines, ketenpartners, wetenschap, opleiding en 

klinische zorg. Dit betreft de portefeuille Psychotrauma Jeugd.   

 


