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Curriculum Vitae

Willem Johan Luitje Klijn is op 24 februari 1947 in Velsen geboren. Hij is op-
gegroeid in Haarlem en heeft aan het Lorentzlyceum het HBS-B examen be-
haald. In 1972 volgt het doctoraal examen psychologie aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht met als richtingen ontwikkelingspsychologie en klinische psycho-
logie.

Hij begint in 1970 zijn werkzaamheden als assistent-onderzoeker in dienst
van het Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (CITO) in Utrecht bij het project
luistervaardigheidstoetsen. Vanaf 1972 tot 2007 is hij werkzaam als psycho-
therapeut en behandelcoordinator bij psychiatrische centra in de kinder- en
jeugdzorg en in de zorg voor volwassenen. 

Thans is hij vanaf 2007 tot heden als vrijgevestigd psychotherapeut werk-
zaam bij de Praktijk voor Psychotherapie De Bruyne en Klijn te Oostburg.
Zijn cliëntenbestand bestaat uit kinderen en jeugdigen, volwassenen en oude-
ren. Naast klinisch onderzoek verricht hij wetenschappelijk onderzoek. 

Hij is lid en supervisor van een aantal psychotherapieverenigingen en be-
roepsverenigingen: de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve thera-
pie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
(NVRG), de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP), het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging
voor Psychotherapie (NVP). In het kader van de overheidsregistraties Beroe-
pen Individuele Gezondheidszorg is hij geregistreerd als Psychotherapeut en
als GZ/Klinisch Psycholoog. 

Vanaf 1983 is hij werkzaam in diverse psychotherapieopleidingen als hoofd-
richtingscoördinator en als (hoofd-) docent. Hij is lid van de Wetenschapsad-
viescommissie van de NVRG. Hij heeft de publicatie Systeemtaxatie in
beweging (1991) geredigeerd en heeft samen met Suus Scheller-Dikkers Waar
woorden tekortschieten: praktijk en theorie van de beeldende systeemtherapie
(2006) geschreven.
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