
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!

Rond de jaarwisseling neemt dit vaak een 

extra confronterende vorm aan. We denken 

terug aan onze goede voornemens van het 

afgelopen jaar en formuleren nieuwe 

voornemens voor het komende jaar. Op dat 

moment geloven we ook dat we ons hieraan 

kunnen houden. Sterker nog, uit onderzoek 

naar de zogenoemde optimisme-bias weten 

we dat we onze toekomstige daden altijd 

wat rooskleuriger zien dan objectief te 

verwachten valt. Dat is niet erg. Dat is 

gewoon menselijk. Al is het wel handig je 

daar bewust van te zijn. 

Het ligt niet aan mij
Ook menselijk: als het goed gaat, hebben 

we dat aan onszelf te danken. Maar als  

het niet lukt, ligt het aan anderen of de 

omstandigheden. De zogenoemde self- 

serving bias. Maar wat nu als de omstandig-

heden objectief gezien ons voorgenomen 

gedrag écht moeilijker maken? Zoals nu het 

geval is tijdens de corona-uitbraak. We 

kunnen simpelweg niet alles doen op de 

manier waarop we dat het liefste zouden 

willen. ‘Meer vakantie nemen’, ‘toch die 

zumba-les volgen’, ‘vaker oma bezoeken’ 

lijken haalbare voornemens, maar zijn 

ineens praktisch veel lastiger geworden.  

We kunnen dus legitiem de schuld buiten 

onszelf leggen. Maar liever zien we onze 

voornemens realiteit worden, toch? Dit kan 

door goede voornemens nu meer ‘bij onszelf 

te houden’. Bedenk voornemens die minder 

afhankelijk zijn van externe factoren, 

plannen die je ook thuis of alleen kunt 

realiseren. Of bedenk doelen die je juist  

- in lijn met afgelopen jaar - minder wilt 

doen. Maar dan wel met een positieve 

insteek.

Positief formuleren
Het werkt namelijk beter om niet alleen te 

bedenken wat je niet meer wilt doen of te 

weinig doet, maar ook wat je dan wél gaat 

doen. Dus als je 's avonds minder wilt 

Netflixen, bedenk dan wat je daarvoor in de 

plaats wilt doen. Bijvoorbeeld ‘meer tijd 

met de kinderen doorbrengen’. Of  ‘vaker 

(digitaal) afspreken met vrienden’ in plaats 

van ‘minder reizen’, ‘vaker koken’ tegenover 

‘minder uit eten’ en ‘meer (video)bellen  

met familie’ als alternatief voor ‘minder 

WhatsApp-en’.

Kleine stapjes 
Plannen maken is vaak al lastig, zeker in  

deze tijd. Toch is het belangrijk om kleine 

concrete stappen te zetten. Dit kan volgens 

het Behavior Model van sociaal wetenschap-

per Brian Jeffrey Fogg. Hierbij formuleer je 

goede voornemens als ‘baby steps’ zodat je 

ze sneller behaalt en je je daar ook goed over 

kunt voelen. Bijkomend voordeel: door 

kleine stapjes te maken kun je deze ook 

makkelijker bijsturen in het geval externe 

factoren (lees: corona-ontwikkelingen) je 

plannen dwarsbomen.

Door: Mischa Coster, mediapsycholoog NIP 

en Carla van Lier, sociaal psycholoog NIP

Goede voornemens werken alleen als je iets écht wilt én kunt. Dat laatste is meteen de 

grootste uitdaging voor 2021. Door de corona-uitbraak kunnen we niet alles meer 

zomaar doen. Daarnaast zijn onze intenties meestal goed, maar is de uitvoering vaak 

lastiger dan we kunnen inschatten. 

2021 begint bij jezelf

 ‘ Uit onderzoek naar de  zogenoemde optimisme- bias 
weten we dat we onze toekomstige daden altijd wat 
rooskleuriger zien dan objectief te verwachten valt’
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WAT DOET HET 
NIP IN 2021?
Twee sectiebesturen aan het woord over hun jaarplannen en ambities

SECTIE STARTENDE PSYCHOLOGEN:

‘Wij vertrouwen op de kwaliteiten van 
masterpsychologen’
2020 omschrijven we allemaal wel als een bijzonder jaar. Ook als het over werk gaat. Er is door de corona-maatregelen veel 

veranderd in onze manier van werken en er is onrust ontstaan door mogelijke veranderingen in de beroepenstructuur in de 

toekomst. Als bestuur fungeren we als klankbord. We spelen in op de belangen van startende psychologen en hebben als 

sectie duidelijke plannen gemaakt over hoe we er in 2021 voor onze leden willen zijn. Hieronder lichten we kort een aantal van 

onze speerpunten toe. 

Meerwaarde
Allereerst zetten we ons in voor de masterpsycholoog binnen de 

nieuwe bekostiging van de GGZ (Hoofdlijnenakkoord ggz). In ons 

netwerk zien wij masterpsychologen die met doortastende vragen 

en een compassievolle houding ontzettend goede zorg leveren. Deze 

diensten verdienen een declarabele positie in de gezondheidszorg. 

Nu en in de toekomst. Door deel uit te maken van overleggen en 

input te geven aan het NIP-beleidsteam zorgen wij ervoor dat de 

toegevoegde waarde van masterpsychologen duidelijk is en de kwa-

liteiten van masterpsychologen passend worden ingezet. Tegelijker-

tijd pleiten we voor meer gz-opleidingsplekken, zodat de kwaliteit 

van de ggz hoog blijft en starters een kans krijgen zich verder te 

ontwikkelen.

Passende arbeidsvoorwaarden
Omdat we sterk vertrouwen hebben in de kwaliteiten van master-

psychologen, lobbyen we ook voor passende arbeidsvoorwaarden 

voor startersbanen. Zo spreken we ons sterk uit tegen werkerva-

ringsplekken en schijnen we licht op de carrièremogelijkheden na 

het afstuderen. We denken bijvoorbeeld mee over hoe starters als 

zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen, of hoe zij een gz-oplei-

dingsplek kunnen bemachtigen. Daarom gaan we in 2021 aan de 

slag met het creëren van een overzicht waarin regels en informatie 

rondom werkervaringsplaatsen en gz-opleidingsplaatsen gebundeld 

worden, zodat starters een professionele en krachtige onderhande-

lingspositie kunnen innemen. Op deze manier waarborgen we een 

sterke positie voor startende psychologen op landelijk niveau.

Daarnaast zullen wij ook in 2021 weer interessante workshops, 

activiteiten en webinars organiseren. Onze activiteiten zijn er voor alle 

NIP-leden en onderwerpen variëren van het versterken van specifieke 

professionele vaardigheden tot zelfontwikkeling en carrièrekeuzes. 

Tenslotte hebben we een groot netwerk van beroepscoaches uit alle 

werkvelden die starters ondersteunen bij allerhande vragen.

Door: Nicole Gordon (Secretaris) en Anne Roos Went (PR extern) 

VRAGEN, TIPS OF IDEEËN? 
Neem contact met ons op via startendepsychologen@

psynip.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikke lingen? 
Volg ons dan op LinkedIn (groep: Startende Psychologen NIP) 
en Facebook (@nipstartendepsychologen). Als je je aansluit  
bij onze sectie ontvang je ook de maandelijkse nieuwsbrief.
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WIL JIJ OOK IETS BETEKENEN VOOR DE SECTIE?
We kunnen alle hulp gebruiken! Stuur een berichtje  

naar sectiesep@psynip.nl en vertel waar jij je graag voor  
in zou willen zetten.

SECTIE SOCIAAL ECONOMISCHE PSYCHOLOGIE:

‘Wij introduceren de psycholoog als  
expert op het gebied van positieve  
gedragsbeïnvloeding in Nederland’
Grootschalige gedragsbeïnvloeding stond niet eerder zó in de schijnwerpers. Als jongste en snelst groeiende sectie binnen  

het NIP grijpen we dit moment aan om dé experts op dit gebied te profileren: sociaal en economisch psychologen,  

en aanverwanten. Juist zij weten hoe grootschalige beïnvloeding van gedrag en emoties werken, en ook hoe niet.

In 2021 focussen we ons op vijf speerpunten. Voor 

ieder speerpunt hebben we heldere doelen en 

resultaten gedefinieerd, een taskforce gevormd, 

en één kartrekker uit het bestuur gekozen. 

Dit zijn de speerpunten.

Profilering
Nederland denkt bij een psycholoog nog te 

veel aan een therapeut. Wij willen er ook in 

2021 voor zorgen dat veel meer mensen, 

inclusief overheid, het bedrijfsleven en de media, 

de sociaal en economisch psycholoog leert kennen als 

de expert op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. Zo 

willen we bijvoorbeeld vaker van ons laten horen in de media en 

zouden we ons ook meer willen mengen in politieke discussies. Met 

als doel dat de sociaal economisch psycholoog het NIP en de 

SEP-sectie ook echt ziet als haar club en belangenbehartiger. 

Verbinding
Wij geloven in verbinding en samen sterker zijn. Daarom zorgen we 

dat psychologen uit ons vakgebied en gelijkgestemden elkaar 

vinden via onze congressen, meet-ups, webinars, enzovoorts. Dat 

zijn events die inspireren, verdiepen en verbinden tegelijk!

Ethiek
Gedragsbeïnvloeding en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Ter ondersteuning van onze psychologen maken we de 

NIP-beroepscode toepasbaar op ons werkveld. We helpen ook 

niet-psychologen (die vaak – onbewust en/of onbekwaam – ave-

rechtse interventies toepassen) met externe richtlijnen en ethische 

codes. We besteden aandacht aan het ethisch kompas van (niet-)

psychologen en maken het ‘grijze gebied’ bespreekbaar.

Kennis & ontwikkeling
We willen onze leden een platform bieden waar ze eenvoudig 

wetenschappelijke inzichten vanuit de sociale en 

economische psychologie vinden. We weten nog 

niet precies in welke vorm dat platform er 

komt. Uiteraard delen we ook zo veel 

mogelijk kennis tijdens onze netwerkses-

sies, borrels, webinars en overheids- en 

bedrijfsbezoeken.

Kwaliteit & accreditatie
We moedigen het gebruik van het dienstmerk 

Psycholoog NIP aan en faciliteren dit ook. Zo 

stellen we komend jaar een registratie- en accredita-

tie commissie samen met academici zodat we post-doctorale 

specialismen kunnen faciliteren.

Naast deze speerpunten is er nog meer waar we aan willen werken. 

We denken na over hoe we onze studenten en psychologen kunnen 

helpen op de arbeidsmarkt. We helpen het NIP bij de strijd om 

psycholoog een wettelijk beschermde titel te maken en we willen 

de coalitie, oppositie, en toezichthouders nog meer voorzien in hun 

groeiende vraag naar onze kennis en expertise.

Als jongste sectie hebben we veel ambitie om de status quo te 

verbeteren. Wij hebben er zin in en gaan ervoor. Want juist psycho-

logen maken het als geen ander mogelijk dat we in deze tijd als 

maatschappij het beste uit onszelf halen!

Door: Bart Schutz (Voorzitter)
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COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR ANOUK BERCHT, REDACTEUR NIP EN RENSKE VERMEIJDEN, COMMUNICATIEADVISEUR NIP. 
VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

Bekijk de kandidaten en breng je stem uit via psynip.nl/

ledenraad. Stemmen kan van 16 januari tot en met 6 februari 

2021.

WAAROM IS DE LEDENRAAD EIGENLIJK
BELANGRIJK VOOR HET NIP?

Lydia: ‘Om de achterban, dus alle leden, te kunnen 

vertegen woordigen als er beleidsmatige beslissingen 

worden gemaakt. De aangesloten NIP-leden hebben 

vaak opbouwende kritiek. En dat is hard nodig in de 

ledenraad. “Liever in ‘de keuken’ meepraten dan aan 

de zijlijn toekijken”, is mijn motto.’

Else: ‘Het algemeen bestuur heeft veel ervaring. Zij 

kijken naar het beleid vanuit het perspectief van een 

bestuurder. De ledenraad doet dat meer vanuit de 

praktijk. Soms is dat anders en die verschillen zijn 

heel waardevol. In de ledenraad zitten psychologen 

met verschillende achtergronden en disciplines. Een 

diverse groep met verschillende perspectieven en daardoor 

een goede afspiegeling van de psychologen in onze maatschappij.’ 

WAAROP MOETEN NIP-LEDEN LETTEN BIJ HET 
STEMMEN OP KANDIDATEN?
Else: ‘De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de 

vereniging. Daarmee heeft de ledenraad invloed op de positie van 

psychologen door heel Nederland. We zijn een belangrijke schakel 

in het behartigen van de belangen van onze leden. NIP-leden 

moeten stemmen op leden die hun belangen het beste behartigen.’

Lydia: ‘Het is belangrijk om onze beroepsgroep te blijven profi leren. 

Zeker nu stress, burn-out en mogelijke psychische gevolgen van de 

coronacrisis veel voorkomen én de wachtlijsten voor de ggz maar 

blijven toenemen. Dit is een maatschappelijk probleem waar het 

NIP en de leden een grote rol in kunnen spelen. Het is tijd om de 

krachten te bundelen in een zeer grote vraag naar hulpverlening. 

Ik vind het belangrijk dat er raadsleden plaatsnemen die ervaring 

hebben met zowel strategisch als tactisch denken. Ik vind het ook 

belangrijk dat de ledenraad bestaat uit een diverse groep psycholo-

gen en dat er psychologen plaatsnemen die zowel in het bedrijfsle-

ven werken als in de ggz. Denk aan bijvoorbeeld psychologen met 

een eigen praktijk, arbeids- en organisatiepsychologen of arbeids- en 

gezondheidspsychologen.’

WAT HEEFT DE LEDENRAAD ZOAL GEDAAN 
DE AFGELOPEN JAREN?
Else: ‘De ledenraad doet veel op de achtergrond. We hebben 

bijvoorbeeld meegedacht over het jaarplan van 2021. Waar moet 

het NIP zich hard voor gaan of blijven maken? En hoe spelen we in 

op de coronacrisis?’ 

Lydia: ‘De ledenraad houdt toezicht op het algemeen bestuur. Op 

strategisch niveau denken we mee over het beleid van het NIP, niet 

op operationeel niveau. Van meerjarenplan en begroting naar 

jaarplan met speerpunten en kwartaalrapportages. Sinds kort 

gebruiken we een soort stoplicht-model om de voortgang van de 

doelstellingen van het NIP te kunnen monitoren zodat we zo nodig  

kunnen anticiperen. Als een doelstelling op rood staat, is er meestal 

nog een knelpunt. Oranje betekent nog in beweging en als het op 

groen staat, gaat het de goede kant op.’

Else: ‘We hielden ons bijvoorbeeld ook bezig met de missie van het 

NIP -  de samenleving continue veerkrachtiger maken - en hoe die te 

vertalen naar alle leden, zodat zij er ook echt iets aan hebben.’

‘De ledenraad beïnvloedt 
de positie van psychologen

door heel Nederland’

Eens in de drie jaar kiest het NIP een nieuwe ledenraad. In 2021 is het weer zover! Er hebben zich inmiddels 
meerdere NIP-leden kandidaat gesteld. Het is nu aan jou om een keuze te maken. Wie moeten er plaatsnemen 
in de nieuwe ledenraad? Oud-raadsleden Else Treffers, psycholoog bij GGzE, en Lydia Groeneveld, psycholoog 

bij Groeneveld Organisatieontwikkeling, leggen uit waarop je moet letten bij het maken van een keuze.

Else Treffe
rs

Lydia Groen
ev

el
d
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