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!

Erelidmaatschap
voor Jeroen Muller
Als blijk van waardering voor zijn verdiensten kreeg Jeroen Muller het erelidmaatschap
van het NIP overhandigd uit handen van zijn opvolger, Hans de Veen.

Meet-Up met
de nieuwe
bestuursleden
van het NIP

Jeroen binnen en buiten de vereniging heeft

Hans de Veen, Gert-Jan Prosman,

vervuld.

Andrea van der Meer en Wim van
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Heel zijn de nieuwe Algemeen
Ook de samenwerking met andere vereni-

Bestuursleden van het NIP. Zij

gingen binnen P3NL en resultaten op grote

zetten zich de komende jaren

en ingewikkelde beleidsdossiers zijn voor

samen met AB-lid Aart Franken

een groot deel te danken aan Jeroen. Als

in om jouw belangen optimaal te

blijk van waardering voor deze verdiensten

behartigen. Tijdens de NIP-Up op

overhandigde Hans het erelidmaatschap van

14 november kun je een aantal

het NIP aan de scheidend voorzitter.

van hen ontmoeten.

JEROEN MULLER:

Tientallen actieve leden en relaties verzamelden zich voor de informele overdracht
van het voorzitterschap van het NIP op
dinsdag 24 september bij Mammoni in

“Wij maken samen de vereniging.
Zonder jullie grote inzet waren
al deze mooie resultaten niet
mogelijk geweest.”

De NIP-Up borrel met hapje en
drankje is een laagdrempelig en
informeel moment voor NIPleden om elkaar te ontmoeten.
Neem gerust een collega mee,
introducées zijn van harte

Utrecht. Hans de Veen, vanaf 1 juli dit jaar
de nieuwe voorzitter van het Algemeen

‘Bevlogenheid maakt het NIP sterk’

Bestuur, keek terug op de waardevolle

Jeroen Muller moedigde in zijn toespraak

erfenis van zijn voorganger Jeroen Muller.

de leden aan om de bescheidenheid af te

PRAKTISCHE INFO

schudden en trots te zijn op het vakgebied

Wanneer: 14 november 2019

welkom.

Verbindende rol

en het NIP. Hij kijkt met bijzonder veel

Onder diens leiding heeft het NIP zich

plezier terug op zijn zes jaar in het Algemeen

ontwikkeld tot een warme en naar buiten

Bestuur en ziet binnen het NIP enorm veel

Waar: NIP-kantoor, Utrecht

gerichte vereniging die zich inzet voor de

bevlogenheid bij zijn collega bestuursleden,

Gratis aanmelden via

kwaliteit en profilering van het vakgebied.

actieve leden in de secties en commissies,

Hans prees daarbij de verbindende rol die

en medewerkers van het bureau.

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:
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PARTICIPATIEWET

RICHTLIJNONTWIKKELING

Tijd: vanaf 16.30 uur,
maar loop gerust later binnen

psynip.nl/NIPUp

WEBINARS A&O/A&G

24-10-19 09:11
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‘Het mag best een
beetje schuren’
Psychologe Anouschka Laheij is dagvoorzitter op het NIP-jaarcongres 2020.
‘Ik ga tevreden naar huis als ik voel dat er iets gebeurd is.’

Ja, ze heeft zeker wat met ‘het brein’, het onderwerp dat centraal

Anouscka Laheij (1972) studeerde arbeids- en organisatiepsycholo-

staat op het NIP-jaarcongres van 14 februari. ‘Er is veel over te doen,

gie en politicologie. Na haar twee universitaire studies volgde ze

in de wetenschap én in de samenleving. Een heel interessant

diverse verdiepingscursussen op het gebied van professionele

onderwerp voor een psychologencongres.’ Persoonlijk vindt ze het

communicatie. Momenteel doet ze een opleiding transactionele

van belang om hetgeen we weten, of menen te weten, over het

analyse. ‘Begeleider van life communicatieprocessen,’ noemt ze

functioneren van de hersenen ook steeds filosofisch en ethisch te

zichzelf. Dat betekent concreet dat ze dagvoorzitter is op congressen

blijven bevragen. ‘Psychologie gaat voor mij ook over wat we zijn en

en andere publieksbijeenkomsten en daarnaast communicatieses-

willen zijn als mens. Kennis van het brein zou óók in dat licht

sies begeleidt in bedrijven en organisaties. ‘Die kunnen gaan over

moeten worden bediscussieerd.’

strategie en koers, maar ook over sfeer en samenwerking. Ik coach
zowel complete teams als individuele werknemers.’

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN
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WERKERVARINGSPLEKKEN

TASKFORCE PRIVACY

VISITATIE

24-10-19 09:11

Verbinding
Op 20 februari 2020 zit Laheij het NIP-congres 2020 voor. Dat het
NIP met een jaarlijks congres wil ‘binden en boeien’ en ‘wetenschap
en praktijk bij elkaar wil brengen’ sluit goed aan bij Laheijs eigen
kernwaarden: confronteren, stimuleren en verbinden. ‘Als dagvoorzitter probeer ik meer te doen dan alleen sprekers introduceren en
aan elkaar praten. Ik bewaak de rode draad op zo’n dag. Wat ik
daarbij, net als het NIP, nastreef is verbinding: tussen sprekers
onderling, tussen sprekers en zaal, tussen bezoekers onderling en
tussen wat er verteld wordt en de dagelijkse praktijk van mensen.

VALENTIJNSDAG 2020:

Om die connecties te bereiken daag ik mensen uit. Het mag soms

JAARCONGRES NIP

best een beetje schuren.’

Op vrijdagmiddag 14 februari 2020 organiseert

Laheij wil confronteren, stimuleren
en verbinden

het NIP het jaarcongres in Den Bosch. Noteert u
deze dag vast in uw agenda?
HET CONGRESTHEMA IS HET BREIN!

Ze houdt de aandacht hoog met interventies die variëren van

De sprekers en dagvoorzitter zijn:

een schrijfopdracht voor het publiek tot een ‘empty chair’ in een
paneldiscussie of rondetafelgesprek. ‘Op die lege stoel kan dan
iemand uit de zaal plaatsnemen. Ik wil niet alleen de zogeheten
deskundigen aan het woord laten. Er zit veel kennis en wijsheid in het
publiek. Die probeer ik te benutten op zo’n dag.’ Het spreekt voor

• Victor Lamme, hoogleraar en hersenonderzoeker
bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van
Amsterdam.
• Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve

zich dat Laheij met deze taakopvatting niet op het podium blijft

psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd

staan. ‘Nee, ik ben veel in de zaal te vinden, tussen de bezoekers,

van het AttentionLab.

om te horen wat zij denken en willen inbrengen in het gesprek.’

• Sabine Hunnius is hoogleraar Developmental
Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universi-

Arbeidsethos

teit en directeur van het Baby and Child Research

Hoe belangrijk is de rol van de dagvoorzitter voor het welslagen van

Center en hoofd van de BabyBRAIN-groep van het

een congres? ‘Mijn arbeidsethos is wel dusdanig hoog dat ik me heel
verantwoordelijk voel. Maar of het een inspirerende dag wordt

Donders Institute.
• Anouschka Laheij is dagvoorzitter van het congres.

hangt vanzelfsprekend niet alleen van mij af. Het is een samenspel

Zij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie

van factoren. Uiteraard is de kwaliteit van de sprekers ook van

en politicologie.

invloed, net als de cultuur van een organisatie en praktische zaken
als de zaalinrichting.’ Wanneer ze tevreden naar huis gaat? ‘Ik ben

Inschrijven kan vanaf 1 november via psynip.nl/

mijn eigen graadmeter. Als ik de dag met vrolijke energie afsluit,

jaarcongres. In de komende NIP-katernen en op de

geldt dat meestal ook voor de bezoekers.’

website leest u meer over de sprekers en het programma. Wij zien u graag op 14 februari 2010 in Den Bosch!

Ze wil voelen ‘dat er iets gebeurd is’ en vindt het lastig uit te leggen
waar ‘m dat in zit. ‘Het heeft met een bepaalde energie te maken.
Je vóelt het verschil tussen een zaal die in figuurlijke zin leegloopt
én een zaal waarin mensen zitten die zich betrokken voelen, iets
nieuws horen, die meedoen en geïnspireerd raken.’ Uiteraard streeft
Laheij altijd naar dat laatste. ‘Ook voor het NIP-congres ga ik doen
wat in mijn vermogen ligt om er een inspirerende bijeenkomst van
te maken.’

JEUGDWETSPECIAL
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NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING

LANGDURIGE ZORG

VRIJGEVESTIGDEN

24-10-19 09:11
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HET NIP HELPT JE GRAAG OP WEG
IN JE GZ-CARRIÈRE
Wat zijn je loopbaanmogelijkheden zodra je als psycholoog je

huiszorg, Militaire GGZ en een Slaap-Waakcentrum tot een Justitiële

gz-diploma op zak hebt? Het werkveld is heel gevarieerd en

Jeugd Inrichting, de Specialistische GGZ en sportpsychologie.

biedt veel kansen. Het NIP helpt leden graag op weg bij die

Vanzelfsprekend waren de secties van het NIP vertegenwoordigd

zoektocht en bracht werkgevers, opleiders en
psychologen met elkaar in contact tijdens

waar gz-psychologen werken, zoals het Jonge Kind, de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en medische psychologie.

het Carrière Event.
Het NIP kijkt terug op een succesvol event. De hoofdsponsors RINO
Het Carrière Event vond zaterdag

Groep, RINO Amsterdam, RINO Zuid en Radboud CSW maakten dit

21 september 2019 plaats bij

event mede mogelijk, zij leverden een bijdrage aan de inhoud van

Unieplaza in Culemborg. GZ’ers

de workshops en lezingen.

in iedere fase van hun carrière
oriënteerden zich op hun loopbaan,
van starters tot ervaren psychologen.
Op de informatiemarkt stonden
werkgevers en opleidingsinstituten.
Je kon VR-brillen uitproberen bij CleVR en
Psylaris, vragen stellen aan de droombaancoaches van Maartje
Koppen en smoothies drinken bij Maandag. Deelnemers waardeerden de organisatie van het event maar liefst met een 8,5.
Hoe divers het werkveld is, was goed te zien bij het speeddaten.
Ruim 25 werkvelden waren vertegenwoordigd, van de verpleeg-

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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