
Het NIP 
in 2021

Door, voor en met onze leden hebben we in 2021 hard 
gewerkt aan het positioneren van psychologen en de 
psychologie. Dankzij de inzet van onze leden zijn we in 
2021 weer verder gegroeid. En door aan te schuiven 
aan landelijke tafels, in gesprek te gaan met de politiek 
en onze strategische samenwerking met andere 
verenigingen versterken we de kwaliteit van ons 
beroep steeds meer!

De kwaliteit van ons beroep 
verder versterkt 

De toekomstige beroepenstructuur, die we
 samen met NVGzP en NVP vormgeven, is 
 weer een stap dichterbij door onder andere
 een impactanalyse en een webinar. 

De beroepsuitoefening is via vele handreikingen,
 zoals de toelichting op de Beroepscode voor
 Bijzonder Curators en de paper ‘Opleiding en
 registratie voor psychologen in de Revalidatie-
 zorg’ weer verder aangescherpt.

Zo’n 2000 professionals konden verder na
 beantwoording van vragen over het beroep en
 ethische kwesties door het Informatie Centrum
 en ethisch spreekuur.

Aan (overheids)tafels en in de 
politiek invloed uitgeoefend

We hebben zitting genomen in de 
 Hervormingsagenda Jeugd van VNG.

Wij zijn onderdeel van het expertnetwerk
 arbeidsmarkt-discriminatie van Inspectie
 SZW.

Onze expertise was belangrijke input voor 
 de ‘Brede Maatschappelijke Samenwerking
 burn-outklachten’ van SZW, VWS en OCW.

Aan de slag voor onze leden!
Ruim 5000 leden en geïnteresseerden hebben

 via meer dan 80 (online) bijeenkomsten hun
 vakkennis verrijkt.

Samen met VvAA profi teren onze leden ook 
 van juridische dienstverlening. 

De website 1001 kritieke dagen biedt 
 professionals expertise over deze eerste 
 levensfase, die de basis vormt voor 
 gezondheid en een kansrijke start.

Meegebouwd aan een 
veerkrachtige samenleving

Onze schoolpsychologen organiseerden
 meerdere bijeenkomsten rondom veerkracht,
 gesubsidieerd door VWS. 

We droegen actief bij aan de verkenning 
 Nationaal Preventie Akkoord Mentale 
 Gezondheid.

NIP leden nemen nu deel aan de Expert 
 reference group on climate change van de
 internationale organisatie EFPA. 



Aan de slag in 2022!
Kwaliteit van onze beroepsuitoefening 
hoog houden

Wij ondersteunen onze leden bij de vakbekwaamheid en het werken
 volgens de professionele standaard, onder andere door het opstellen 
 en implementeren van kwaliteitsstandaarden.

Wij bevorderen passende geaccrediteerde opleidingen ten behoeve 
 van (her)registratie.

Wij vergroten de verbinding tussen wetenschap en praktijk. 

We zetten ons onvermoeibaar in voor een 
veerkrachtige samenleving 

Wij maken psychologische en wetenschappelijke kennis toegankelijk voor de 
 Nederlandse samenleving, onder andere voor klimaat, werkgeluk, inclusie 
 en diversiteit.

Wij zetten onze psychologische expertise in bij diverse landelijke projecten 
 voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld 
 Suïcidepreventie, Brede Maatschappelijke samenwerking burn-out en 
 vluchtelingenkinderen.

Het NIP als invloedrijke speler 
Wij bundelen onze krachten met andere verenigingen om nog meer voor 

 onze leden en de maatschappij te bereiken en pakken het voortouw waar dat kan.
Wij behartigen de belangen van psychologen rondom vergoeding, bekostiging

 en arbeidsvoorwaarden en blijven ons hard maken voor meer opleidingsplaatsen.
Wij werken samen met onder andere SER, SCP, Inspectie SZW, BIN NL, 

 Platform arbeidsgerelateerde zorg.
Wij zetten ons internationale netwerk in om psychologische kennis te delen en 

 zijn de enige Nederlandse psychologenvereniging die aangesloten is bij de 
 European Federation of Psychologist Associations (EFPA).

Wij zijn van en voor onze leden 
 Wij behartigen de belangen van onze leden en zij worden steeds 

 meer betrokken bij onze verenging. 
 Wij blijven ook in 2022 groeien, zodat we steeds meer invloed 

 uit kunnen oefenen. 
 Ons jaarlijkse congres is ook in 2022 dé ontmoetingsplaats voor 

 onze leden en aspirant-leden.
 We verbeteren onze dienstverlening aan de leden nog meer in 

 2022 en breiden die uit op basis van hun behoeften. 


