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met Anke Savenije in dit nummer geplaatst, maar toch hebben we er voor
gekozen plaatsing daarvan te laten samenvallen met de recensie van het
nieuwe Handboek systeemtherapie. Het interview en de recensie houdt u
dan ook van ons te goed. En dat geeft hoop. Want ook na dit jubileum zal
Systeemtherapie inhoud geven. Welke stormen en golfbewegingen er ook
gaan komen, het systeemtheoretisch referentiekader zal zich blijven ontwikkelen en Systeemtherapie zal verslag blijven doen.
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De NVRG feliciteert het blad Systeemtherapie
Voor u ligt het jubileumnummer van Systeemtherapie, dat vijfentwintig
jaar bestaat. Het is voor mij een eer de redactie en de lezers met deze mijlpaal te feliciteren. Het tijdschrift Systeemtherapie is een onafhankelijk
medium en heeft tegelijkertijd een sterke binding met de Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. De redactieleden zijn voor het
merendeel lid van de NVRG en alle leden van deze vereniging ontvangen
het tijdschrift, evenals de leden van de Vlaamse zustervereniging BVGRS.
Het verspreiden van kennis is een belangrijke manier om kwaliteit te
bevorderen. Het tijdschrift biedt een forum voor visieontwikkeling, biedt
een referentiekader, doet verslag van de wetenschappelijke status van het
vak systeemtherapie en heeft zo een belangrijke rol bij de continue professionalisering hiervan.
Het verschijnen van dit jubileumnummer vindt plaats in een tijd met
talrijke majeure systemische veranderingen. De zorg- en welzijnssector
wordt overspoeld door transities, de NVRG gaat naast systeemtherapeuten ook de systeemtherapeutisch werkenden erkennen aan de hand van
competentieprofielen, en de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek
naar de (kosten)effectiviteit voor systeeminterventies is groeiende. Deze
onderwerpen zullen we de komende jaren zeker terugzien in de artikelen
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van Systeemtherapie. De veranderingen bieden een prachtige kans om een
nieuw lezerspubliek te bereiken en het trouwe publiek te blijven boeien.
Op deze manier kan het tijdschrift een steeds centralere positie bij de
ontwikkelingen van systemische interventies innemen.
Ingeborg Siteur, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Relatie- en Gezinstherapie
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