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!

Conditie X
Mensen worden overal en altijd beïnvloed. Hoe werkt dit, hoever mag je daarin gaan

werpen, van conversie optimalisatie tot

als psycholoog en hoe transparant moet je daarover zijn, bijvoorbeeld als je bij een

escalatie preventie en ethiek.

bank werkt of marketeer bent bij booking.com? Op vrijdag 8 maart 2019 organiseerde
de sectie Sociale & Economische Psychologie (SEP) hun eerste symposium over de

Symposium gemist?

wetenschappelijke, praktische en ethische kanten van gedragsbeïnvloeding.

De presentaties en een fotoverslag van het
eerste congres van de sectie SEP vind je op

Zo’n 70 economisch en sociaal psychologen

Voorafgaand aan het symposium vulden

de site: psynip.nl/sep. Ben je onderzoeker,

maakten kennis met het NIP. Miss Nudging

de deelnemers een vragenlijst in over

economisch of sociaal psycholoog? De

Suzanne Hielckert, expert gedragsverande-

ethische dilemma’s. De sectie gaat met deze

sectie Sociale & Economische Psychologie

ring van Nationale-Nederlanden, was

input aan de slag om een toelichting op de

is de jongste sectie van het NIP en richt zich

dagvoorzitter. Twee inspirerende sprekers

Beroepscode te maken die speciaal gericht

op de psycholoog die werkt aan positieve

deelden hun kennis over gedragsbeïnvloe-

is op psychologen die in commerciële

gedragsbeïnvloeding en -verandering

ding, experimenten en ethiek in zowel

organisaties of het sociale domein werken.

in wetenschap, profit en/of non-profit
organisaties.

sociaal als commercieel domein:
- gedragseconoom prof. dr. Robert Dur van
de Erasmus Universiteit
- senior consumentenpsycholoog dr.

Tijdens de ‘unconference’ konden de
deelnemers zelf een sessie organiseren over

In het najaar organiseert de sectie SEP weer

een onderwerp, thema of vraag die zij

een symposium. Interesse? Kijk voor meer

interessant vonden. Ook hier werd actief

informatie op psynip.nl/sep en vul het

De sprekers kregen als dank voor hun

aan deelgenomen; er werd kennis gedeeld,

interesseformulier in of word direct NIP-lid!

inspirerende bijdrage een gratis lidmaat-

gediscussieerd en ervaring uitgewisseld

schap aangeboden.

tussen de deelnemers over diverse onder-

Gerben Langendijk van Booking.com.

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:
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Nieuws van je
psychologiecollega’s
De psychologie is volop in beweging. Het NIP beweegt mee vanuit 18 secties waarbij je je kunt aansluiten.
De secties van het NIP organiseren bijeenkomsten, delen kennis en zetten zich in voor jouw belangen.
Hierover informeren zij hun leden regelmatig via sectienieuwsbrieven. Ter inspiratie een paar highlights
van afgelopen maand:

Verslavingspsychologie

kwam Linda Wever, oud-OU-student Psychologie, in haar

In de Putcast

eindscriptie.

Peter Greeven, voorzitter van de sectie Verslavingspsychologie, heeft meegedaan aan een podcast van cabaretiers die

Lees verder op op: psynip.nl/ouderenpsychologie

kampen met depressie en (alcohol) verslaving. In deze
podcastserie (In de Putcast) spreken cabaretiers over hun

Startende Psychologen

onzekerheden, angsten, maar ook over hun manier van

Wil je je actief inzetten bij het NIP? De sectie Startende

coping daarmee met alcohol en drugs.

Psychologen wil graag vertegenwoordigers in alle sectiebesturen: de SPIN. Zij zoeken regelmatig SPIN-en voor

Arbeid & Verslaving: een belangrijke relatie

secties. Afgelopen maand stond in hun nieuwsbrief een

De sectie is bezig om het onderwerp verslaving steeds

oproep voor de secties Sociale & Economische Psychologie,

breder bespreekbaar te maken. De sectieleden werken nauw

Mediation, GGZ, Revalidatie, Ouderenpsychologie, Seksuali-

samen met Melanie Bouwknegt, beleidsmedewerker bij het

teit & diversiteit. Interesse? Check of deze vacatures nog

NIP en gespecialiseerd op het gebied van arbeid. Werkgevers

openstaan op psynip.nl/startendepsychologen.

willen zich vaak niet te veel bemoeien met het privéleven
van hun werknemers. Het bespreken van thema’s als

Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperking

verslaving en gebruik met je werkgever, wordt vaak als

De sectie Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperking

een grote drempel ervaren. Door hier regelmatig over te

(ZMVB) roept collega’s op in actie te komen voor de

berichten hoopt de sectie het taboe te doorbreken en

psycholoog in de gehandicaptenzorg. Zij zijn op zoek naar

het stigma te verkleinen.

nieuwe bestuursleden en psychologen die willen meewerken aan de richtlijn ‘volwassenen met het Downsyndroom’.

Lees meer over de sectie online op: psynip.nl/verslavingspsychologie

Voor de Langdurige zorg zullen dergelijke oproepen de
komende tijd regelmatig komen. De stichting SKILZ is

Ouderenpsychologie

namelijk opgericht om een impuls te geven aan de kwali-

De sectienieuwsbrief Ouderenpsychologie roept psycholo-

teitsverbetering in de Langdurige zorg. Zij zullen onder

gen op mee te werken aan de handreiking over de Wet zorg

andere handreikingen en kwaliteitsstandaarden gaan maken.

en dwang voor psychologen. Zij zoeken gz-psychologen voor

Verschillende NIP-secties zullen worden betrokken bij het

een reviewgroep. Ander interessante nieuws is dat de

opstellen van deze kwaliteitsinstrumenten, zoals de secties

eenvoudige opdracht om een klok te tekenen, een goed

Ouderenpsychologie, ZMVB, Revalidatie en Jeugd. In de

middel blijkt voor een eerste screening op beginnende

wekelijkse NIP-nieuwsbrief en de sectienieuwsbrieven

dementie, bijvoorbeeld door een huisarts. Tot die conclusie

verschijnen deze oproepen regelmatig.

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN
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WERKERVARINGSPLEKKEN

TASKFORCE PRIVACY

VISITATIE
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Wat is het verschil tussen
een BEROEPSREGISTER en een
BEROEPSVERENIGING?
In het Jeugddomein geldt een verplichting tot beroepsregis-

slot is er een uitgebreide Prezi-presentatie te vinden over registratie

tratie. Psychologen (en orthopedagogen) die met Jeugd

en lidmaatschap, en de vijf meest gestelde vragen en antwoorden

werken moeten zich laten registreren in het BIG-register of

hierover.

het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). SKJ is
de onafhankelijke registerstichting die is opgericht door de

Waar heb ik mijn beroepsvereniging voor nodig?

beroepsverenigingen, omdat de wetgever het onwenselijk

Een beroepsregistratie regel je bij SKJ of BIG. Belangenbehartiging

vond de verplichting tot registratie te koppelen aan registers

en ondersteuning bij de uitoefening van je beroep haal je bij de

van de beroepsverenigingen.

beroepsvereniging.

Geregistreerd of lid?

Het NIP biedt:

Vaak krijgen beroepsverenigingen de vraag: wat is eigenlijk het

• Praktische beroepsondersteuning, belangenbehartiging en

verschil tussen SKJ en de beroepsverenigingen? Vaak wordt gedacht

beleidsbeïnvloeding

dat men ‘lid’ is van SKJ, en dat lidmaatschap van NIP/NVO daarom

• Kosteloos advies over beroepsethische dilemma’s

niet meer nodig is. NIP en NVO maakten een interactieve tekening

• Deelname aan geaccrediteerde bijeenkomsten tegen gereduceerd

waarin het verschil tussen beroepsregistratie en beroepsverenigin-

tarief

gen in één overzicht duidelijk wordt. Zo ben je geregistreerd bij SKJ

• Updates over vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen

en lid van een beroepsvereniging.

• Alle actuele informatie over het Jeugddomein en de Jeugdwet in
de themadossiers
• Elke maand het vakblad De Psycholoog in de brievenbus
• Gratis NIP-app met toegang tot het archief van De Psycholoog,
NIP-nieuws en de agenda
• Korting op NIP-verzekeringen
• Cao-onderhandelingen via het NIP-lidmaatschap
• Een groot netwerk van vakgenoten
• Materialen waarmee jij jezelf kunt presenteren als expert op het
gebied van jeugd
Via je beroepsvereniging kun jij:
• Meewerken aan het implementeren van vak inhoudelijke kennis
en expertise in het veld
• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen en zorgstandaarden

De illustratie is interactief en online te bekijken via psynip.nl/
verschilregistratieberoepsvereniging. Ook staan daar filmpjes van

• Meepraten en meedenken over de positionering van psychologen
en de psychologie in de

het NIP en de NVO over registratie en lidmaatschap vanuit het

• maatschappij

perspectief van professionals op masterniveau, professionals op

• Je netwerk vergroten en samenwerken met vakgenoten uit

postmasterniveau en vanuit het perspectief van werkgevers. Tot

JEUGDWETSPECIAL
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jouw werkveld

NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING

LANGDURIGE ZORG

VRIJGEVESTIGDEN
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Een taak voor psychologen:

KWALITEITSVERBETERING IN DE
LANGDURIGE ZORG
De dag dat dit tijdschrift op uw mat valt, is een bijzondere dag

Psychologen: laat van je horen

voor psychologen die werken in de Langdurige zorg. Op 5 april

Het NIP vindt het ook een belangrijke taak van psychologen om een

is namelijk de feestelijke kick-off van de Stichting Kwaliteits

bijdrage te leveren aan SKILZ, want: wat kunnen psychologen doen

Impuls Langdurige Zorg (SKILZ).

om de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren? Wat is hun
meerwaarde? Waarin onderscheiden ze zichzelf van andere be-

De stichting SKILZ heeft als doel een impuls te
geven aan kwaliteitsverbetering in de Langdurige

roepsgroepen en wat is hun specifieke deskundigheid? Hieraan kan
veel meer zichtbaarheid worden gegeven, volgens het NIP. En die

zorg met onder andere handreikingen en

zichtbaarheid kan vergroot worden door de eigen kennis en ervarin-

kwaliteitsstandaarden als concreet resultaat.

gen te delen en te beschrijven in een richtlijn. Het liefst onder-

Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van

steund met een wetenschappelijke onderbouwing, met opleidingen

leven te verbeteren van mensen die voort-

en in samenwerking met cliënten en andere beroepsgroepen. Daar

durend intensieve zorg nodig hebben in de nabije

zal SKILZ ook voor zorgen. Dus psychologen: Laat je horen, we

omgeving. Denk daarbij aan: zorg voor ouderen

rekenen op jullie bijdrage! Via de website en nieuwsbrief houden we

of kinderen met een complexe aandoening en mensen met een

jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van SKILZ.

langdurige beperking. In navolging van de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp en GGZ , is er nu

SKILZ is een samenwerkingsverband tussen Verenso, de V&VN en

ook een organisatie die dit op zich neemt voor de langdurige zorg.

de NVAVG. Het NIP is vertegenwoordigd in de Adviesraad.

DE NIP-AGENDA
Bij het NIP is iedere psycholoog welkom. Of je studeert,

psychologen die werkzaam zijn in het domein van psychotrauma.

een baan zoekt of al jarenlang werkt als psycholoog. We

Wil je meer weten over de nieuwste ontwikkelingen? Kom naar

leren van elkaar tijdens symposia en ontmoeten elkaar

het symposium.

tijdens informele meet-ups. Laat je door je psychologie-

Door sectie GGZ

collega’s inspireren!

1 MEI: SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPIE

21 JUNI: (AAN)PASSEN EN METEN! REVALIDEREN
IS MAATWERK!

Sensorimotor psychotherapie kan gebruikt worden bij de

Revalidatiezorg wordt steeds complexer en meer specialistisch.

behandeling van trauma en hechtingsproblematiek. De therapie

Revalidanten hebben in alle complexiteit te maken met aan-

kan zinvol zijn voor cliënten die moeite hebben om hun eigen

passing aan een veranderde situatie in gezondheid en zijn zelf

emoties en behoeften te voelen of verwoorden. Ervaar na

leidend in hun behandeling. Hoe kunnen wij als Revalidatie-

het theoretisch gedeelte zelf ervaren hoe het werkt.

psychologen vanuit onze expertise inspelen op actuele ontwik-

Door sectie Startende Psychologen

kelingen in de revalidatie en zo goed mogelijk aansluiten bij de
wensen en mogelijkheden van revalidanten?

23 MEI: PSYCHOTRAUMA IN NEDERLAND –
DE ROL VAN PSYCHOLOGEN

Door sectie Revalidatie

Het NIP wil graag een platform bieden om state-of-the-art kennis

Kijk op psynip.nl/agenda voor een overzicht van alle

vanuit de psychologie te delen en een netwerk te creëren voor

NIP-bijeenkomsten

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.

VERLAGING ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK
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BEROEPSETHIEK

CONTRACTERING VERZEKERAARS
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