Word Starterslid van het NIP!
De vereniging die zich inzet voor
jouw kansen als psycholoog

Bruisend
netwerk
met 13.000
psychologen

Veel
ledenvoordelen
en mogelijkheden
tot nieuwe
ontwikkeling
Gratis
11x per jaar
het vakblad
De Psycholoog
t.w.v. 85 euro

Ontmoet collega’s
bij meer dan
100 leuke meet-ups,
seminars en
workshops
per jaar

5

redenen om Starterslid te worden

1 Je kunt (met al jouw vragen) terecht bij beroepscoaches
Dit zijn ervaren psychologen die starters graag een handje helpen.
Grijp je kans en vraag hen het hemd van het lijf.

2 Wij versterken je positie als psycholoog
We zetten ons succesvol in voor alles wat te maken heeft met het versterken
van jouw positie als psycholoog op de arbeidsmarkt. Zo zitten we aan tafel
bij de onderhandelingen over jouw cao, strijden we voor het terugdringen van
het aantal werkervaringsplaatsen en bemoeien we ons met overheidsregels.

3 Je werkt toe naar het dienstmerk Psycholoog NIP
Psycholoog is geen beschermde titel, iedereen mag zich zo noemen.
Met het dienstmerk Psycholoog NIP laat je zien dat jij kwaliteit biedt.
Wil je meer, interessanter en beter betaald werk? Ga voor dit keurmerk!

4 Het scheelt je een hoop geld
Je krijgt flinke korting. Je haalt je lidmaatschap er zo uit op bijvoorbeeld meer
dan 100 activiteiten, workshops en trainingen per jaar. Leuk om te doen en
ze geven je carrière ook nog eens een boost.

5 Je kunt sparren met andere psychologen
Tijdens meet-ups ontmoet je psychologen uit allerlei verschillende werkvelden, van Arbeid & Organisatie tot Neuropsychologie. Geloof ons, daar
komen bijzondere gesprekken van. Geïnteresseerd in één bepaald werkveld?
Meld je dan kosteloos aan bij een van onze 18 actieve secties en kom
erachter wat zij allemaal voor je doen. Een overzicht van de secties vind je
via psynip.nl/secties.

Word nu lid via psynip.nl/wordlid
Dien je factuur in bij je werkgever!
Kosten: Stroom je van SPS-NIP lid na je afstuderen door naar het starters lidmaatschap?
Dan krijg je de eerste twee jaar maar liefst 300 euro korting per jaar. Je betaalt dan slechts
95 euro per jaar, wat neerkomt op 8 euro per maand. De prijs van een Netflix abonnement!

