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Curriculum vitae

Lianne van der Veen-Mulders werd op 16 maart 1959 geboren in Veldhoven, Noord-Brabant. 
Ze behaalde haar vwo diploma in 1977 aan het St. Joriscollege te Eindhoven. Daarna 
studeerde ze orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Tijdens haar studie had 
ze onder meer een student-assistentschap bij prof. dr. J. Rispens, en leidde in dat kader de 
werkgroep Minimal Brain Dysfunction (mbd) die onderzoek deed naar de opvoedingsstijl 
van ouders van kinderen met mbd (nu adhd).

Na haar studie was zij een aantal jaren werkzaam bij de Stichting Noordelijke 
Orthopedagogische Voorzieningen (nu Elker) te Groningen, eerst als groepsleidster, 
later als orthopedagoog en manager. Zij vervulde deze functies bij Groenendaal, een 
orthopedagogisch behandelinternaat voor kinderen met mbd. 

In 1993 verruilde Lianne deze baan voor een aanstelling bij de polikliniek van het 
Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (uckjp) in Groningen (nu Accare 
Groningen uc). Inmiddels was ze gestart met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut bij 
de vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (vgct), die ze in 1997 afrondde 
en in 2001 werd ze supervisor bij de vgct. Ook haalde ze haar registratie als gz-psycholoog 
(1999) en als klinisch psycholoog (2007). 

Sinds het begin van haar aanstelling bij het uckjp heeft Lianne klinische taken, het geven 
van onderwijs en supervisie en methodiekontwikkeling gecombineerd. Van 2004 tot 2007 
was ze inhoudelijk manager van de polikliniek van het uckjp. Lianne werkte vanaf de start 
van de opleiding tot gz-psycholoog bij het uckjp, een aantal jaren als praktijkopleider 
en daarnaast als (hoofd)docent bij de psy-opleidingen in Groningen (nu Postmaster 
PsychologieOpleidingen, ppo). Vanaf 2002 was Lianne betrokken bij wetenschappelijk 
onderzoek en in 2009 startte ze, naast haar klinische en opleidingstaken, met het 
promotieonderzoek dat leidde tot dit proefschrift.

Lianne is sinds 1990 getrouwd met Stado van der Veen. Samen hebben ze een zoon, 
Klaas Pieter.  
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