
 

Hans de Veen: ‘Psychologie is een mooie en 

krachtige wetenschap. De maatschappij en 

de burgers mogen veel verwachten van een 

goede en gewetensvolle inzet van onze 

kennis. Er speelt momenteel heel veel: onze 

(geestelijke) gezondheid, het enorme scala 

aan technieken van gedragsbeïnvloeding, de 

explosieve ontwikkeling van kennissystemen 

die van mensen zijn losgezongen, om maar 

een kleine greep te doen. Dat is voor een 

groot deel psychologenwerk. Psychologen 

moeten zich verenigen voor een goede 

beroepsbeoefening. Daarin heeft het NIP 

een sleutelpositie. Ik vind het een eer om 

daar als voorzitter van de vereniging een 

bijdrage aan te leveren.’

De Veen gaf meer dan 30 jaar leiding in de 

geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor 

verstandelijk gehandicapten. Ruim 18 jaar 

zat hij in een bestuursfunctie, onder meer 

bij Mondriaan, Parnassia Bavo groep, 

Dichterbij en de FGzPt. Daarnaast heeft hij 

veel ervaring in het opleiden van psycholo-

gen en leidinggevenden in de GGz als 

docent en supervisor. De Veen heeft voor en 

namens het NIP veel bestuurswerk gedaan, 

bijvoorbeeld als vicevoorzitter van de oude 

sector Gezondheidszorg, voorzitter van de 

Kamer gezondheidszorgpsycholoog en 

voorzitter van het CONO.

Jeroen Muller is verheugd met de benoe-

ming van Hans de Veen en ziet in hem een 

waardig opvolger. ‘Hans kent het NIP en de 

wereld van de psychologie en psychologen 

goed. Hij heeft als bestuurder veel ervaring 

en is nieuwsgierig naar de volle breedte van 

het NIP. We zijn blij dat hij bereid is 

voorzitter van onze mooie en bloeiende 

vereniging te worden. Ik wens Hans en het 

bestuur veel succes!’

In de afgelopen jaren heeft Jeroen Muller 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

NIP. Extern behartigde hij de belangen van 

NIP leden op belangrijke bestuurlijke 

dossiers. Zo stond hij aan de wieg van de 

Agenda GGZ voor gepast gebruik en 

transparantie (AGGT) die belangrijke 

vernieuwingen in de ggz inluiden, en trad hij 

naar voren om de Kinder- & Jeugdpsycho-

loog NIP toegelaten te krijgen tot de wet 

BIG. In deze en andere dossiers trad hij 

veelvuldig in overleg met bewindspersonen 

en ambtenaren op hoog niveau. Voor de 

vereniging trad Jeroen op als een zeer 

verbindend bestuurder, die de verschillende 

geledingen binnen het NIP op een lijn wist 

te krijgen. Ook is hij een van de drijvende 

krachten geweest om de herstructurering 

van het NIP tot een succes te maken.

Lees meer over het Algemeen Bestuur en 

beleid NIP op psynip.nl/het-nip

De Ledenraad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft  

Hans de Veen per 1 juli 2019 benoemd als voorzitter van het Algemeen Bestuur.  

Hij volgt Jeroen Muller op die sinds juni 2013  vicevoorzitter van het NIP was en  

vanaf april 2018 voorzitter.

Hans de Veen nieuwe voorzitter 
Algemeen Bestuur NIP

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
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MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN WERKERVARINGSPLEKKEN TASKFORCE PRIVACY VISITATIE

NATIONAAL  
PSYCHOLOGIE  
CONGRES 2019
 

Elk jaar organiseert de Nationaal Congres 

Commissie (NCC) van SPS-NIP het congres 

voor psychologiestudenten in Nederland.  

Dit jaar vindt het congres plaats op vrijdag  

22 november 2019 in Cursus- en vergader-

centrum Domstad te Utrecht. Het congres  

is dé uit gelezen kans om een beeld te krijgen 

van de vele toekomstmogelijkheden als 

psycholoog!

 

Het thema van dit jaar is: ‘The (extra)ordinary life  

of a psychologist: What intrigues you?’

 

SPS-NIP organiseert het Nationaal Psychologie 

Congres om studenten meer informatie te geven 

over de mogelijkheden tijdens en na de studie. 

Deelnemers krijgen tips over de huidige stand van 

zaken in het werkveld, solliciteren en vervolgoplei-

dingen. Ook krijgen ze een kijkje in het leven van de 

psycholoog: hoe ziet een dag als psycholoog eruit?

Gedurende de dag is er een divers programma. In 

drie rondes worden lezingen en workshops gegeven 

door sprekers uit de verschillende werkvelden die de 

psychologie rijk is. Tevens is er gelegenheid om te 

speeddaten met Beroepscoaches. Dit houdt in dat je 

een kort gesprek hebt met Beroepscoaches naar 

keuze waarin je al jouw vragen kunt stellen met 

betrekking tot studiekeuze, de start van je loopbaan 

en stages. Daarnaast kunnen de coaches een CV of 

LinkedIn-check uitvoeren en vragen over sollicitaties 

beantwoorden. Na afloop van de rondes is er een 

informatiemarkt waar verschillende bedrijven en 

universiteiten staan. Tot slot is er een LinkedIn 

fotograaf aanwezig, bij wie je een professionele 

profielfoto kunt laten maken.

Enthousiast geworden? 
Kijk voor meer informatie op: spsnip.nl of  

facebook.com/NationaalPsychologieCongres

Nieuwe voorzitter  
sectie GGZ:  
Esther Westenberg
De sectie GGZ presenteert met trots haar nieuwe bestuurs-

voorzitter: drs. Esther Westenberg. Esther was in 2016-2017 lid 

van het sectiebestuur GGZ-NIP. Daarnaast was en is zij actief 

binnen de klankbordgroep cao GGZ: ‘Met deze klankbordgroep 

hebben we de psychologie beter kunnen positioneren. Ook zat ik 

voor het NIP bij het ministerie om onze stem te laten horen voor 

psychologen in Nederland.’ Vanuit deze rol 

fungeert zij ook als een van de gezichten 

van de campagne van het NIP om actieve 

leden voor het voetlicht te plaatsen.

Als sectievoorzitter wil Esther 

opkomen voor de positie van de 

psychologen in de GGZ, zoals de 

positie van de psychologen in  

het Zorgprestatiemodel GGZ en 

FZ. Ook streeft ze ernaar het 

bestuur toekomstproof te 

maken en verder uit te bouwen 

én beter zichtbaar te maken 

wat het sectiebestuur GGZ-

NIP voor de leden doet en  

kan betekenen.

Esther Westenberg is GZ-psycho-

loog en werkzaam als manager  

bij De Praktische GGZ, jeugd- en 

volwassenzorg. Ze neemt binnen 

het bestuur het stokje over van 

Violaine Veen die deze functie 

vanaf 2017 bekleedde. Violaine 

blijft deel uitmaken van  

het bestuur als algemeen 

bestuurslid. Lees meer over  

de sectie op psynip.nl/ggz

   © Peter Valckx
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JEUGDWETSPECIAL NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING LANGDURIGE ZORG VRIJGEVESTIGDEN

‘s Heeren Loo is een grote zorgaanbieder voor mensen met 

een verstandelijk beperking. Ik werk in Dordrecht met 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een deel  

van de jongeren is opgenomen in ons orthopedagogisch 

behandelcentrum, een ander deel wordt ambulant behan-

deld en begeleid. 

Mijn dinsdagen geven goed weer hoe gevarieerd de taken van een 

GZ-psycholoog bij ‘s Heeren Loo eruit kunnen zien. ‘s Ochtends  

begin ik met het geven van groepssupervisie aan psychologen en 

orthopedagogen van een andere instelling in het kader van hun 

SKJ-registratie. De supervisanten zijn in het begin wat onwennig met 

mijn oplossingsgerichte vraag naar hun successen. Maar na een poosje 

merken ze al tijdens hun werk hun successen op. Bewust worden  

van successen is volgens mij onmisbaar in een supervisietraject. 

Daarna ga ik in overleg met een collega over een diagnostiek casus. 

Ik heb de cliënt, haar ouders, begeleiders en leerkracht al gesproken. 

Op basis van die gesprekken en de resultaten van de screeningslijs-

ten heb ik hypothesen opgesteld om te kunnen verklaren hoe het 

probleemgedrag is ontstaan en in stand wordt gehouden. Samen 

met mijn collega bespreek ik of zij zich kan vinden in deze hypothe-

sen en welke middelen ik in zal zetten om de hypothesen te kunnen 

toetsen. Het is waardevol om elkaar op deze manier scherp te 

houden, want naast de licht verstandelijke beperking kan er zoveel 

meer spelen. Na zo’n intensieve ochtend is het fijn om in de lunch-

pauze te wandelen en gezellig te kletsen met een aantal collega’s. 

Na de lunch heb ik tijd voor het beantwoorden van mails en wat 

administratie. Het schrijven van behandel- en diagnostiekverslagen, 

doe ik meestal op vrijdag wanneer veel mensen vrij zijn en ik er 

meer tijd en rust voor heb. 

In de werkbegeleiding van een junior-collega, bespreken we de 

dynamiek tussen haar en het team van begeleiders van de residen-

tiële groepen waar zij bij betrokken is. Een hele uitdaging om een 

goede positie in te nemen als gedragswetenschapper. Genoeg voer 

voor werkbegeleiding.

Mijn laatste afspraak van deze dag is een therapie. Door de eerdere 

succesvolle EMDR-therapie heeft deze cliënt geen nachtmerries 

meer. Toch denkt zij nog negatief over zichzelf. Door ingrijpende 

gebeurtenissen is zij gaan geloven dat zij niet de moeite waard is. Ze 

wil deze negatieve kerncognitie uitdagen in de therapie. Fantastisch 

dat zij tot dit inzicht komt en gemotiveerd is voor de therapie. Aan 

het eind van de therapie mailen we samen haar begeleiders, zodat 

zij haar kunnen helpen met het verzamelen van bewijzen dat zij wel 

de moeite waard is. Een mooie afsluiting van mijn werkdag.

DE WERKDAG VAN…  
Nicole Bonsen
Gezondheidszorgpsycholoog,  
vertelt over haar werk bij ‘s Heeren Loo

 ‘Een hele uitdaging om een  
goede positie in te nemen als 

 gedragswetenschapper’

DE WERKDAG VAN…

Psychologen werken overal: van de gezondheidszorg tot  

het onderwijs en het bedrijfsleven. In deze rubriek geven 

vakgenoten een kijkje achter de schermen. Wil je ook vertellen 

over je werkdag? Mail naar communicatie@psynip.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.

Ben jij (bijna) gz-psycholoog en heb je loopbaanvragen?  

Kom 21 september naar het Carrière Event! 

Het programma biedt interessante workshops en lezingen. Je kunt 

speeddaten met loopbaancoaches uit verschillende werkvelden in 

de psychologie of vragen stellen aan onze expert beroepsethiek. 

Op de informatiemarkt ontmoet je ruim 20 werkgevers en 

opleidingsinstituten. 

Henk Geertsema geeft een lezing over Beroepsethische vraag-

stukken van de regiebehandelaar. Jan Derksen sluit af met een 

lezing over De uitdagingen van millenials, hoe ga je om met  

social media?

Het Carrière Event is gratis voor NIP-leden. Niet-leden betalen  

50 euro. Meld je aan via psynip.nl/carriereevent of word nu lid 

voor 100 euro en profiteer direct van de ledenkorting.

NIP CARRIÈRE EVENT VOOR GZ-PSYCHOLOGEN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van 

het NIP bestaat 60 jaar en dat vieren wij 31 oktober 2019 met 

een minisymposium. Het thema is:

‘BESLISSEN DOOR MENS OF MACHINE: DE CONTROVERSE 

TUSSEN STATISTISCHE EN KLINISCHE PREDICTIE’

Tijdens de opening van dit symposium blikken  

dr. Petra Hurks, voorzitter van de COTAN en dr.  

Iris Egberink,  senior eindredacteur van de COTAN, 

terug op hetgeen de commissie in de afgelopen  

60 jaar heeft bereikt. Zij kijken ook vooruit: waar 

staat de COTAN nu en welke doel stellingen en 

uitdagingen zijn er voor de toekomst? 

Vervolgens delen onderzoekers, waaronder (oud)leden en een 

externe beoordelaar van de COTAN hun kennis over het thema  

met NIP-leden, testuitgevers, gedragswetenschappers en andere 

geïnteresseerden. Er zal een bijdrage worden geleverd door prof.  

dr. Rob Meijer, dr. Susan Niessen, dr. Bas Hemker, prof. dr. Cilia 

Witteman en dr. Leontien de Kwaatsteniet.

Prof.dr. Rob Meijer, hoogleraar Psychometrische en statistische 

technieken aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt een lezing over 

de mis(ver)standen in de selectiepraktijk. Hij stelt dat: “Voorspellen 

van menselijk gedrag is lastig, psychologen hebben de unieke kennis 

om beslissingen op een wetenschappelijke onderbouwde manier te 

nemen. Naar mijn mening dragen we dat als professionals te weinig 

uit, zijn we te snel tevreden met sub optimale beslissingen en zijn  

we te coulant ten opzichte van allerlei pseudo wetenschappelijke 

uitspraken. Een interessante vraag én punt van discussie is dus hoe  

we het beste beslissingen kunnen nemen.”

Dr. Susan Niessen, universitair docent Psychometrie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat de congres-

bezoekers zelf ervaren hoe lastig het is om gedrag  

te voorspellen met een live experiment. Zij onder-

schrijft haar experiment met de uitspraak van Dawes 

and Corrigan: The whole trick is to decide what 

variables to look at and then to know how to add. Zij stelden dit in  

1974 in hun publicatie Linear models in decision making.

Na de lezingen vindt er een paneldiscussie plaats met sprekers en 

psychologen uit de praktijk aan de hand van een aantal prikkelende 

stellingen. Deze discussie wordt geleid door drs. Wouter Lucassen, 

COTAN-lid. 

Op de informatiemarkt zijn testuitgevers Cebir, Pearson,  

LTP en NOA al aanwezig. Kijk voor de laatste update op  

psynip.nl/cotanjubileumsymposium en meld je snel aan!

NIP VIERT 60-JARIG BESTAAN VAN DE 
COTAN MET MINISYMPOSIUM
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