
 

Wat was uw drive om voorzitter 
te worden? 
“Ik was zoals de meeste trouwe NIP-leden 

meer een lezer en volger van de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van psycholo-

gie, die onder andere in het magazine en de 

nieuwsbrieven te lezen zijn. Echt kritisch 

werd ik toen bleek dat de K&J-psycholoog 

NIP de strijd dreigde te verliezen om in het 

BIG-register terecht te komen. Dat vind ik 

een onbegrijpelijke gang van zaken. Het NIP 

schuwt kritische mensen niet en vroeg me 

mee te doen in de sectie Jeugd, waar ik toen 

gelijk voorzitter van werd.”

Wat zijn uw belangrijkste 
 speerpunten voor 2019?
“Deze belangrijke speerpunten vallen min of 

meer samen met die van de sectie Jeugd: 

K&J-psycholoog in de wet BIG, het facilite-

ren en informeren van psychologen op 

allerlei vlakken zoals bijvoorbeeld regeldruk, 

outcome en visitatie. De positie van de 

schoolpsycholoog. Het organiseren van 

inspirerende bijeenkomsten, zoals de 

vergadering voor de leden in oktober en het 

weer op poten zetten van de werkgroep 

Jeugd GGZ. Dit is maar een korte greep uit 

voor mij belangrijke punten.”

Welke thema’s staan op de 
agenda van de sectie?
De werkgroepen het jonge kind, de school-

psychologen, gehoor en communicatieve 

beperkingen (WAG) aangevuld met de 

werkgroep jeugd GGZ organiseren allerlei 

zeer interessante (ook geaccrediteerde) 

bijeenkomsten, manifesten en werken 

daarbij ook samen met externe partijen. 

Dan lezen we mee met allerlei richtlijnen, 

bijvoorbeeld over dyslexie. Ook reageert de 

sectie op de actualiteit, bijvoorbeeld met 

betrekking tot kinderen in een asielprocedu-

re en de stresstest. 

“Eigenlijk doen we te veel om op te 

noemen”, concludeert Marga. “Dat was 

voor mij ook echt een verrassing en ik wil 

iedereen uitnodigen eens goed op de 

NIP-agenda te kijken want er is altijd iets 

vernieuwends bij voor iedereen. Ook 

bijeenkomsten van andere secties zijn vaak 

interessant of ga eens naar de NIP-Up 

borrel, een leuke bijeenkomst waar je je 

collega’s informeel kunt ontmoeten..”

Waarom moet iedere K&J’er zich 
aansluiten bij het NIP?
“Natuurlijk zou iedere psycholoog zich 

moeten aansluiten bij het NIP en actief mee 

moeten denken (al is het via de e-mail) over 

onderwerpen die ons aangaan en waar we 

nu nog geen aandacht aan besteden. Het is 

van belang om je stem te laten horen en je 

beroep van binnen uit mede vorm te geven. 

Blijf niet mopperen, maar zet je in om iets 

te veranderen!”

WAT ONS BEZIGHOUDT
HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN IS DE GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN PSYCHOLOGEN, 

HOUDT DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED IN HET OOG EN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN PSYCHOLOGEN 

DOOR TE ZORGEN DAT ZIJ GEHOORD EN GEZIEN WORDEN BIJ ALLE PARTIJEN DIE ERTOE DOEN. IEDERE MAAND 

LEGGEN WE VERSCHILLENDE BETROKKEN NIP-LEDEN EN NIP-MEDEWERKERS EEN VRAAG VOOR: WAT HOUDT 
U ZOAL BEZIG EN WAT MERKT U VAN HET NIP? EEN KIJKJE IN ONS BREDE EN DIVERSE VAK!

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET: PARTICIPATIEWET WEBINARS A&O/A&GRICHTLIJNONTWIKKELING

Marga Jonkman  Kinder- & Jeugdpsycholoog (NIP/SKJ)

Half juni maakte Vera Naber de overstap van het sectie Jeugdbestuur naar het 

Algemeen Bestuur, dus ging de sectie Jeugd op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Marga Jonkman nam het stokje over. Marga is sinds 2007 Kinder- & Jeugdpsycholoog 

(NIP/SKJ) en werkt met veel plezier in een groepspraktijk in Apeldoorn. Ze is getrouwd 

en heeft drie kinderen.

“ Eigenlijk doen we te veel 
om op te noemen”
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MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN WERKERVARINGSPLEKKEN TASKFORCE PRIVACY VISITATIE

PROFESSIONALISERING JEUGDHULP EN  

JEUGDBESCHERMING

In het magazine Samen werken aan professionalisering op  

www.professionaliseringjeugdhulp.nl lees je hoe jij je continu kunt  

blijven ontwikkelen als een goede jeugdprofessional. 

BEROEPSVERENIGINGEN

De beroepsverenigingen voor Kinder- en Jeugdpsycholo-

gen, pedagogen en jeugd- en gezinsprofessionals zijn:

• BPSW: Beroepsvereniging van professionals in sociaal 

werk en de jeugd- en gezinsprofessionals 

• NVO: Nederlandse vereniging van pedagogen en 

onderwijskundigen

• NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

D e hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de 

zorg van een goede hulpverlener in acht en 

handelt daarbij in overeenstemming met de op 

hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de 

voor die hulpverlener geldende professionele standaard. 

(art 4.1.1. lid 3 Jeugdwet)

Het is aan beroepsverenigingen om die professionele 

standaard met onder andere de beroepscode en vakinhou-

delijke richtlijnen door te ontwikkelen. Een belangrijke taak, 

want jeugdprofessionals kunnen een cruciaal verschil maken 

in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. 

Alle kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen 

opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is het 

doel van de Jeugdwet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. 

Wanneer de situatie daarom vraagt, moeten kinderen, 

jongeren en hun ouders kunnen rekenen op professionals  

die hun vak verstaan.

Complex werkveld
Waarom is zo’n naslagwerk nodig? Leden van het NIP, de 

NVO en de BPSW moeten zich toch houden aan de beroeps-

code van hun vereniging? “Klopt, de verschillende beroeps-

‘ Jeugdprofessionals kunnen  
cruciaal verschil maken in 

het leven van een kind’

codes zijn het fundament voor dit Kompas, maar de 

werksituatie voor jeugdprofessionals is vaak complex”, vertelt 

Wilma. Je hebt te maken met de sociale omgeving: het 

systeem. Een kind of jongere heeft ouders, soms ook stief-  

of pleegouders, woont in een gezin, gaat naar school, heeft 

familie, vrienden en buren. Daarnaast werk je vaak samen met 

andere professionals zoals  medewerkers van een wijkteam of 

van andere gespecialiseerde instellingen, Veilig Thuis of  

leraren. Soms is een kind in aanraking geweest met justitie of 

gedwongen opgenomen in een instelling. “Al die partijen 

hebben vaak verschillende rollen, verantwoordelijkheden en 

belangen.” Belangrijk is dat je je beroep bijhoudt en dus ook 

reflecteert op je handelen. Daarvoor worden tips gegeven. Per 

werkveld heeft Wilma beroepsethische dilemma’s geschetst 

zodat je weet wat je taak is. 

“Het is een naslagwerk om regelmatig door te bladeren 

zodat je scherp blijft in lastige situaties”, vindt Wilma.  

“Lees het vooral online, want het document staat vol links 

waarop je dan kunt doorklikken.” Je vindt het Kompas op 

www.psynip.nl/kompas

In de Jeugdwet staat dat professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming  
goede hulpverleners moeten zijn. Maar hoe doe je dat? Wilma Lozowski,  
senior beleids medewerker van het NIP, schreef een naslagwerk: 

Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
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JEUGDWETSPECIAL NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING LANGDURIGE ZORG VRIJGEVESTIGDEN

OPROEP: 
DE PSYCHOLOOG  

VAN DE  
TOEKOMST

De digitale wereld verandert in een snel tempo. 

En hoewel mensen veel ouder worden, zijn we 

op zoek naar een zinvolle rol binnen deze nieuwe 

maatschappij. Als psycholoog zullen we mensen 

immers moeten begeleiden bij deze veranderin-

gen. Maar hoe?

Essayprijsvraag 
Schrijf een essay over hoe de studie of de 

beroepspraktijk van de psychologie zou moeten 

vernieuwen om succesvol te zijn in de snel 

veranderende wereld om ons heen. Welke kennis 

en vaardigheden heeft de psycholoog van de 

toekomst nodig om mensen te ondersteunen? 

En hoe brengen we aankomende psychologen 

deze kennis en vaardigheden bij tijdens de 

studie?

Deadline: 1 april 2019 

Aantal woorden: maximaal 1500

Prijzen: 2 prijzen van 600 euro en 400 euro  

voor de meest inspirerende essays

Inzendingen per e-mail aan: redactie@psynip.

nl, o.v.v. Essayprijsvraag

Jury: Vittorio Busato en Geertje Kindermans 

(redactie De Psycholoog) en Harold Bekkering 

(Radboud Universiteit Nijmegen)

Wat kunnen we doen voor  
mensen op de wachtlijst?

Cliënten die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de  

ggz kunnen veel baat hebben bij wachtlijstondersteuning door 

ervaringsdeskundigen, POH-GGZ, het wijkteam of ervaren master-

psychologen in instellingen. Dit bleek op 6 december 2018 tijdens 

de creatieve Meet-up over wachtlijstondersteuning waarin verschil-

lende beroepsgroepen hun ervaringen deelden. 

De groep ging aan de slag met verschillende casussen. Hun ervaring leverde 

een bron van goede ideeën op. Wat kun je bijvoorbeeld doen als een jongere 

zich bij de huisarts meldt omdat hij kampt met een depressie en verslavings-

problemen heeft, een moeilijke situatie thuissituatie en bekend is bij de 

politie? Zo’n jongen vraagt niet makkelijk om hulp en zal snel afhaken als hij 

te lang aan zijn lot wordt overgelaten. 

Een wijkteam kan bijvoorbeeld al direct aan de slag met een jobcoach of 

biedt schuld als dat nodig is. Daarmee bied je iemand een positief vooruit-

zicht. Door te praten met ervaringsdeskundigen voelt hij zich erkend in zijn 

problemen en staat hij er niet alleen voor. Er is zelfs een kans dat hij zijn 

leven weer zelf oppakt zonder hulp uit de ggz of met een korter traject.

Bij de andere casussen bleek ook hoeveel er mogelijk is om iemand direct te 

ondersteunen zodra hij of zij hulp vraagt. De creatieve sessie leverde 

verrassende en waardevolle resultaten op. Het wachttijdbegeleidingstraject 

wordt ondersteund door onderzoeksbureau SIRM. De resultaten worden 

gedeeld tijdens het congres Weg van de wachtlijst op 11 april 2019.

WEG VAN DE WACHTLIJST
Cliënten- en naastenorganisaties, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars 

werken daarom samen hard aan het terugdringen van de wachttijden 

en aan betere begeleiding tijdens de wachttijd. Wilt u de ontwikke-

lingen volgen? Meld u via wegvandewachtlijst.nl aan voor de 

nieuwsupdate of neem contact op via info@wegvandewachtlijst.nl.
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VERLAGING ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK BEROEPSETHIEK CONTRACTERING VERZEKERAARS

COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR JOLANDA JANSEN. VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES 
OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

HET NIEUWE JAAR INLUIDEN

De NIP-Up is een informeel moment voor NIP-leden om elkaar 

te ontmoeten, om het NIP beter te leren kennen, vakinhoude-

lijke ervaringen uit te wisselen, en meer! Tijdens de eerste 

NIP-Up van 2019 luiden we graag het nieuwe jaar met u in. 

Bent u erbij op 17 januari? Meld u aan via psynip.nl/NIPUp

Praktische info

De NIP-Ups vinden in 2019  

plaats op 17 januari, 21 maart  

en 23 mei 

Tijd: vanaf 16.30 uur. Kom 

gerust later binnen, we zijn er 

tot een uur of 18.30 uur

Waar: Huis van de Psychologie,  

NIP-kantoor, Utrecht

DE VEERKRACHT VAN DE PSYCHE

Het feestelijke 

lustrumcongres op  

1 februari 2019 is al 

volgeboekt! Daar zijn 

we natuurlijk blij 

mee, maar het 

betekent ook dat we 

leden moesten 

teleurstellen. De 

ervaring leert dat 

mensen zich voor een gratis congres relatief makkelijk 

afmelden. Daarom zijn we een wachtlijst gestart. Aanmelden 

voor de wachtlijst kan via psynip.nl/veerkrachtpsyche. Komt 

u toch niet? Dat horen wij graag via secretariaat@psynip.nl, 

want dan kunnen wij iemand van de wachtlijst blij maken!

DE NIP-AGENDA
Bij het NIP is iedere psycholoog welkom. Of je nu studeert, een baan zoekt of  

al jarenlang werkt als psycholoog. We leren van elkaar tijdens symposia en ontmoeten  
elkaar tijdens informele meet-ups. Door wie laat u zich inspireren?  

Kijk op psynip.nl/agenda voor een overzicht van de NIP-bijeenkomsten. 

SPS-NIP is de studentensectie binnen het Nederlands 

Instituut van Psychologen (NIP). Door middel van goede 

informatievoorziening willen wij de psychologiestudent een 

stap verder helpen naar het werkveld. 

Eén van de diensten van SPS-NIP is de online Stagebank. Deze 

biedt een overzicht van het actuele stageaanbod binnen de 

psychologie! De Stagebank staat vol met meeloop-, onderzoeks-, 

en afstudeerstage binnen alle richtingen van de psychologie. De 

Stagebank van SPS-NIP is exclusief toegankelijk voor onze 3.000 

leden, die proactief bezig zijn met hun toekomstige carrière in de 

psychologie.  

Een stage aanbieden in onze Stagebank is een gratis manier om 

uw stageplaats onder de aandacht te brengen bij 3.000 gemoti-

veerde psychologiestudenten. Dit bespaart u tijd en moeite in uw 

zoektocht naar geschikte kandidaten. Heeft u een stageplek 

beschikbaar? Laat het ons dan weten via stagebank@spsnip.nl en 

vind via de Stagebank uw toekomstige stagiaire! 

OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKTE STAGIAIR(E)? 
DE SPS-NIP STAGEBANK BIEDT DE OPLOSSING! 
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