
 

Tijdens het onderhandelingsproces voerden 

partijen soms pittige discussies met elkaar. 

Het is goed dat je het werk dan kunt verdelen 

met collega’s zoals met beleidsmedewerker 

Matt Schillings die veel gesprekken over 

bekostiging en contractering heeft gevoerd. 

“Tot op het laatst bleef het spannend”, 

vertelt Bas Wijffels. Op de ochtend van de 

slotonderhandelingen was het nog onzeker 

of we er wel uit zouden komen. Aan het eind 

van de dag schoven we aan bij staatssecre-

taris Paul Blokhuis en directeur-generaal Bas 

van den Dungen en sloeg de sfeer langzaam 

om. Ondanks de domper dat de VNG 

aangaf nog niet mee te kunnen tekenen, 

ontstond er langzamerhand een construc-

tieve sfeer. 

“Dat was zo mooi om te zien”, zegt Bas. 

Langzaam werd iedereen positiever en 

ontstond meer samenwerking: we wilden er 

echt uit komen die dag. “Op de avond zelf 

waren het eigenlijk alleen nog de straf-

schoppen die we moesten nemen. We 

kopten in, wat we al die weken hadden 

voorbereid. Voor ons waren dat extra 

opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en 

bredere inzetmogelijkheden voor aanko-

mend talent. Het is zo gaaf als dat goed 

uitpakt voor je leden!” 

Uiteindelijk heeft vrijwel iedere partij het 

akkoord getekend. “Blij en opgelucht 

feliciteerden we elkaar na een lange 

onderhandelingsdag.” Pas na middernacht 

verliet iedereen het ministerie. Door een stil 

Den Haag fi etste Bas naar zijn logeeradres. 

Daar wachtte zijn gastheer hem op met een 

goed glas wijn en volgde de ontlading.

De volgende ochtend kwam de spanning 

toch weer een beetje terug. Want met zo’n 

brede achterban als het NIP heeft, weet je 

dat niet iedereen met je meejuicht. Er staat 

veel op het spel, de belangen zijn groot en 

er zijn veel spelers actief in de ggz. Samen 

met P3NL heeft Bas goed gekeken waar de 

meeste winstkansen lagen. ”VWS wil de 

lange wachtlijsten echt oplossen. Dat kan 

alleen als wij meer regiebehandelaars 

kunnen opleiden. Dus daarop hebben we 

groot ingezet. En dat is gelukt.” 

Bas benadrukt dat nog niet alles volledig is 

dichtgetimmerd tot 2022. “Samen met 

Zorginstituut Nederland gaan we aan de 

slag met het kwaliteitsstatuut.” De inzet 

van het NIP is dat de Kinder- en Jeugdpsy-

choloog regiebehandelaar wordt en de 

masterpsycholoog meer ruimte krijgt voor 

medebehandeling. Of dat lukt, is nog even 

spannend. 

Houd de 

NIP-nieuws-

brief in de 

gaten voor 

de laatste 

updates.

Wekenlang onderhandelden de partijen in de ggz met VWS over de toekomst. 

 Beleidsmedewerker Bas Wijffels zat namens het NIP aan de onderhandelingstafel 

samen met Marnix de Romph van P3NL. Op 3 juli bereikten de 14 onderhandelings-

partijen een akkoord. 

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

Bas Wijffels beleidsmedewerker van het NIP-bureau

“ Goed kijken waar de 
winstkansen liggen”

HET NIP WERKT AAN UW 

BELANGEN

Gedreven medewerkers van het 

NIP-bureau zetten zich dagelijks in 

voor uw belangen. Zij volgen ontwikke-

lingen in het werkveld en zetten zich in 

voor goede voorwaarden waaronder 

psychologen hun werk kunnen doen. 

Daarbij werken ze samen met actieve 

leden en stakeholders in het werkveld. 

Bas Wijffels, beleidsmedewerker van 

het NIP-bureau, vertelt waar hij zich 

voor inzet.
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MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN WERKERVARINGSPLEKKEN TASKFORCE PRIVACY VISITATIE

BESTUUR SKILLS ONTWIKKELEN?

Studeer je en heb je ook interesse in een bestuursjaar? Het SPS-bestuur wisselt twee keer per jaar: in februari en in juli. Houd de vacatures 

in de gaten of kijk op www.psynip.nl/vacatures-spsnip. 

Zeven studenten vormen het landelijk bestuur van SPS-NIP. 

Zij werken een jaar lang fulltime op het NIP-bureau in Utrecht. 

Daarnaast zijn zo’n 140 vrijwilligers actief in het hele land. Zij 

zorgen dat de stagebank goed gevuld wordt of zetten zich in voor de 

belangen van psychologiestudenten. Op vrijwel iedere universiteit 

organiseert een stedelijk bestuur activiteiten voor studenten. Alle 

besturen vernieuwen ieder jaar, dus relatief veel studenten zijn 

tijdens hun lidmaatschap een periode actief. 

Studenten zijn de toekomst, daarom investeert het NIP in een studentensectie. SPS-NIP fl oreert en 
heeft al bijna 3.000 leden. Ook blijkt SPS een waardevolle kweekvijver voor bestuursleden te zijn. 
Oud-SPS’ers stromen regelmatig door naar NIP-besturen zoals de ledenraad, sectiebesturen en het 
Algemeen Bestuur.

“Actief zijn voor SPS is een leerzame ervaring”, vindt SPS-voorzitter 

Hannah Konings. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, wat spannend 

is maar ook veel ruimte biedt om te ontdekken wat werkt en van 

daaruit verder te groeien. Je leert je kwaliteiten en zwakke punten 

enorm goed kennen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen 

binnen het vakgebied en de studie en de aansluiting daartussen. 

Oud-bestuursleden blijven vaak betrokken bij het NIP. Algemeen 

bestuurslid Aart Franken en Ledenraadslid Jochem Veerkamp 

vertellen wat hen aan het NIP bindt.

SPS: DE KWEEKVIJVER 
VAN HET NIP
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Jochem  Veerkamp:  
van SPS-voor-
zitter naar  
NIP ledenraad

Jochem Veerkamp deed na zijn voorzit-

terschap van SPS nog een tijdje projecten voor 

het NIP-bureau. Als starter stond hij op het punt 

zijn lidmaatschap op te zeggen. Maar hij koos er 

juist voor de NIP-toekomst te gaan beïnvloeden 

als ledenraadslid.

Wat was je functie voor SPS en hoe kijk je 
erop terug?
Als voorzitter van SPS ontdekte ik dat ik het 

managen heel leuk vond. Vooral het bedenken van 

een visie en nieuwe producten en diensten, om die 

vervolgens samen met de stedelijk besturen uit te 

voeren. De stagebank kwam ook uit onze koker. Na 

dit bestuursjaar heb ik het Europese congres 

georganiseerd voor de EFPSA. Mijn ervaring zorgde 

zelfs voor een carrièreswitch: van klinische naar 

Arbeid & Organisatiepsychologie. En het opende 

deuren voor mij. Ik kreeg de kans om bij Heineken 

stage te lopen in Rwanda en vond daarna relatief 

gemakkelijk een baan bij Nestlé.

Wat bindt jou aan het NIP?
Ik ben loyaal. Via mijn netwerk bleef ik het NIP 

volgen. Doordat ik het visitatietraject mee heb 

opgezet, weet ik dat het NIP echt goede dingen doet 

om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te 

verbeteren. Alleen persoonlijk heb ik niet zoveel aan 

deze dienst, omdat ik in de commerciële sector werk. 

Hoe zie jij het NIP in de toekomst?
Het zou mooi zijn als het lidmaatschap meer 

concrete waarde krijgt. Bijvoorbeeld bij de onder-

steuning van starters op de arbeidsmarkt. NIP-le-

den hebben die expertise in huis, dus ik zou de 

starters dit soort producten graag zien aanbieden. 

Ook vind ik dat het NIP beter moet inspelen op de 

wensen van de leden. Kruip in de huid van de 

psycholoog, vraag wat hij wil van het NIP, doe ook 

peilingen onder niet-leden en ontwikkel nieuwe 

producten en diensten die aansluiten bij die 

wensen. Als ledenraadslid zal ik mij hier ook zeker 

voor gaan inzetten.

Aart Franken: van SPS 
naar NIP  bestuurslid
Kersvers algemeen bestuurslid Aart Franken 

startte zijn bestuurscarrière bij SPS en was 

bestuurslid van de sectie ggz.

Wat was je functie voor SPS en hoe kijk je erop terug?
Tijdens mijn introductietijd in 2004 was het lokale bestuur van 

SPS-NIP precies wat ik zocht: verbreding en verdieping. Hier zag ik al 

dat psychologen graag tijd vrijmaken om hun kennis met anderen te 

delen. Daarna stapte ik in het Landelijk Bestuur van SPS-NIP en werd 

ik voorzitter van de European Federation of Psychology Students’ 

Associations (www.efpsa.org). Daar merkte ik wat er mogelijk is als 

gemotiveerde (bijna) psychologen samen de schouders ergens onder 

zetten. Denk aan jaarlijks een congres van een week (met 250 

studenten uit meer dan 25 landen), een academische summerschool 

(inclusief publicaties) en een eigen Journal. Het waren mooie jaren 

waar ik vooral ervoer dat het tof is om samen met psychologen (in 

spe) doelen te bereiken en dat er heel veel inspirerende collega’s zijn! 

Wat bindt jou aan het NIP?
Het NIP wil het Huis van de Psychologie zijn. De plek waar psycho-

logen elkaar kunnen vinden. Ook ik voel me verbonden met 

anderen omdat we passie delen voor ons vak. Met andere psycholo-

gen van gedachten wisselen is leuk en leerzaam. Daarnaast is het 

inspirerend hoe hard de actieve leden zich inzetten. Ook geniet ik 

van de inhoud van psychologie. Een artikel over persoonlijkheid en 

banenjacht (recent in De Psycholoog) kan ook interessant zijn voor 

een adolescent die vastloopt. We moeten onze kennis breed delen, 

niet alleen binnen onze eigen niche. Dit alles bindt me aan het NIP. 

Hoe zie jij het NIP in de toekomst?
In het Huis van de Psychologie wil ik in de toekomst meer ontmoe-

ting. Daarom stel ik voor dat we vaker in de woonkamer afspreken. 

Misschien voor een vakoverstijgende lezing of een congres. Ook wil 

ik graag een studiekamer. Om na te denken en te discussiëren over 

eigen projecten, maar ook om samen iets te doen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld al tijdens het voorzittersoverleg. Natuurlijk kan een 

eetkamer niet ontbreken, juist tijdens een informele bijeenkomst 

hoor je achtergrondverhalen waar je energie van krijgt (ik kijk uit 

naar de NIP-Up!). Tot slot hebben we huisvergaderingen nodig, 

zodat we weten wat iedereen wil. In de toekomst zie ik een NIP 

waar we met elkaar praten, van elkaar leren, genieten van het 

gezelschap en samen de koers uitzetten. Dat lijkt me geweldig!

Maar #hoedan? Wat is er voor jou, beste lezer, nodig om aan te sluiten 

en mee te denken? Wat zijn je wensen? Ik hoor het graag, stuur je me 

een berichtje? > Aart.Franken@psynip.nl

JEUGDWETSPECIAL NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING LANGDURIGE ZORG VRIJGEVESTIGDEN
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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.

De nieuwe NIP Ledenraad startte 25 juni met 

een bijzondere mijlpaal: zij stemden in met 

de oprichting van een nieuwe sectie. Het NIP 

is blij dat het Huis van de Psychologie nu ook 

onderdak biedt aan sociale en economische 

psychologen. 

De sectie Sociale & Economische Psychologen 

richt zich op dé psycholoog anno nu. De 

psycholoog die werkt aan positieve gedrags-

beïnvloeding en - verandering in wetenschap, 

profit en/of non-profit organisaties. De psycho-

loog die - vaak met digitale middelen - het 

gedrag en geluk van grotere groepen mensen onderzoekt en  

positief beïnvloedt. Denk daarbij aan aandachtsgebieden als sociale 

psychologie, economische psychologie, consumentenpsychologie, 

gedragsbeïnvloeding, mediapsychologie, behavioural data science, 

behavioural economics, culturele psychologie, 

toegepaste cognitieve psychologie en artificial 

intelligence.

Psycholoog zichtbaarder maken
De sectie Sociale & Economische Psychologen 

heeft als doel om het nut en de noodzaak van 

psychologie binnen profit en/of non-profit 

organisaties zichtbaarder te maken, en daarmee 

het belang van psychologen in commerciële 

organisaties en het sociale domein.

Interesse?
Op de hoogte blijven van wat we doen en waar we meeten, wil  

je je bij ons aansluiten, of iets anders laten weten? Ga naar  

www.psynip.nl/sep. Daar vind je ook een filmpje waarin de nieuwe 

bestuursleden zich voorstellen.

De volgende bijeenkomsten organiseert het NIP exclusief 

voor haar leden. Deelname is kosteloos dus meld u snel aan!

PRINSJESDAG NIP-UP
18 september 2018, 16:30 uur bij het NIP

Was u ook aanwezig bij de NIP-Up zomerborrel van het NIP?  

In september is de volgende NIP-Up. Ontmoet uw collega’s en 

laat u inspireren! 

SYMPOSIUM: DE WAARDE VAN 
 PSYCHOLOGISCHE  INTERVENTIES
5 oktober 2018, 15:30 - 18:30 uur,  

Museum Speelklok, Utrecht 

Op 5 oktober 2018 neemt het NIP afscheid van oud- voorzitter, 

dr. Elly Plooij-van Gorsel. Als bestuursvoorzitter behartigde 

zij aan vele tafels de belangen van de psycho logie en haar 

beoefenaren. Sprekers tijdens het afscheidssymposium zijn:

• Reinout Wiers presenteert een vernieuwend model 

voor de neurocognitieve processen die ten 

grondslag liggen aan verslavingsgedrag en de 

effectiviteit van interventies die op dit model gebaseerd zijn.

• Pim Cuijpers geeft een overzicht van de bijdrage van 

psychotherapie en psychologische interventies 

aan de vermindering van de ziektelast  

van psychische stoornissen, in het bijzonder 

depressie en angststoornissen.

• Hans Koot reflecteert op het, ook in onze samenle-

ving toe nemende belang van grootouderschap vanuit het 

perspectief van het (klein)kind, maar ook van de ouders en 

grootouders. 

TUCHTRECHT: BOEMAN OF KROONJUWEEL?
2 november 2018, 13:00 – 17:15 uur,  

De Driehoek - Utrecht

Een symposium over de ontwikkelingen in het tuchtrecht en ter 

gelegenheid van het afscheid van Mr. Hans Hofhuis als voorzitter 

van het College van Beroep van het NIP. Sprekers vertellen over 

de impact van een tuchtrechtelijke maatregel voor de psycho-

loog, de verborgen structuur van de beroepscode en wat het 

inhoudt als u voor het Tuchtcollege moet verschijnen.

NIP MEETINGS

De bestuursleden: Bart Schutz, Carla van 

Lier, Eddy van der Sman, Mischa Coster en 

Gea Schonewille. Nicole Janssen en Melanie 

Bouwknegt zijn vanuit het NIP-bureau 

betrokken bij de sectie.

HET NIP BREIDT UIT!
Maak kennis met de nieuwe sectie: Sociale & Economische Psychologen
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