
Sluit je aan bij de sectie  
Forensische Psychologie



Wat is de missie van de sectie?
De sectie Forensische Psychologie draagt bij  
aan de kwaliteit van het professioneel handelen 
van haar leden door belangenbehartiging, 
kennisoverdracht, netwerken en het stimuleren 
van wetenschappelijk onderzoek. Het welzijn en 
de bescherming van cliënt en samenleving zijn 
daarbij het uiteindelijke doel. 

Wat heb jij aan de sectie Forensische 
Psychologie?

 − Tijdens inhoudelijke studiedagen blijf je op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
het vakgebied (Virtual Reality, Mentalisation 
Based Treatment, Schematherapie)

 − Je ontvangt de nieuwsbrief met artikelen en 
informatie vanuit het werkveld en over beleid

 − Je kunt 8x per jaar deelnemen aan de seminars 
over inhoudelijke onderwerpen, bijv. over 
rapportage en tests, neurocognitieve  
diagnostiek, zorgstandaarden van AKWA, 
kwaliteitsinstrumenten van EFP, delictanalyse, 
tuchtrecht NIP

 − Je hebt de mogelijkheid actief input te  
leveren voor beleid en kwaliteit van de  
forensische zorg, regelgeving en richtlijnen

 − Je hebt de mogelijkheid mee te gaan op het 
jaarlijks werkbezoek bij collega-instellingen

 − Je hebt toegang tot alle delen van de website 
van het NIP: www.psynip.nl

 − Via het NIP heb je toegang tot beroepsethisch 
advies voor vragen over de beroepsethiek en 
de beroepscode

 − Van het NIP ontvang je elke maand het blad 
‘De Psycholoog’ op de deurmat

 − Via het NIP heb je voordelen voor boeken, 
congressen, cursussen en verzekeringen

Wat doen wij als sectie voor jou?
 − Wij ontwikkelen samen met andere partijen 
het kwaliteitskader voor de forensische zorg 

 − Wij dragen bij aan de ontwikkeling van zorg-
standaarden via het EFP en het AKWA 

 − Wij ondersteunen de doorontwikkeling van 
het beroep forensisch psycholoog, stimuleren 
wetenschappelijk onderzoek en reiken jaarlijks 
een scriptieprijs uit

 − Wij zetten samenwerkingsprojecten met 
partners op (bijv. NIFP, EFP, WODC, AKWA, 
VGCT) in het werkveld

 − Wij leveren bijdragen aan externe symposia en 
congressen, bijv. Festival Forensische Zorg

 − Wij richten een instellings- en expertnetwerk 
(het ledenpanel) van psychologen op  

 − Wij doen samen met het NIP-bureau de 
woordvoering richting media om de bekend- 
heid en het imago van de forensische  
psychologie te verbeteren 

 − Wij zitten via het NIP aan tafel bij de politiek 
(ministeries VWS, JenV), beleidsmakers 
(koepelorganisaties P3NL, De Nederlandse 
GGZ-GGZNL), de financiers (Zorgverzekeraar 
Nederland ZN en de autoriteiten Nza) en de 
cao onderhandelaars (Vakbond voor Zorg-
professionals FBZ) om de belangen van de 
psychologen te behartigen

 − Wij zetten ons via het NIP in voor een  

De sectie Forensische Psychologie is er voor NIP-leden die werkzaam zijn  
in de forensische psychologie. Voor jou als werkende of geïnteresseerde  
psycholoog is het nuttig en interessant om lid te zijn. Het biedt de mogelijkheid  
kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s die in hetzelfde werkveld  
werkzaam zijn en je draagt bij tot een verbetering van de positionering van  
de forensische psycholoog. In deze folder wordt uitgelegd wat de sectie  
Forensische Psychologie voor je doet en waar de sectie voor staat. 

“ Op de hoogte blijven 
 van de laatste 
 ontwikkelingen in ons 
 mooie vakgebied.”



toekomstbestendige beroepenstructuur 
 − Wij doen onderzoek naar grote actuele  
thema’s, bijv. het corona dossier

Wie zijn de partners van de sectie  
Forensische Psychologie?
Om de effectiviteit te vergroten werkt de sectie 
samen met de grote instituten zoals het Neder-
lands Instituut voor Forensische Psychiatrie en  
Psychologie (NIFP), het Expertise Centrum  
Forensische Psychiatrie (EFP), de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) en het Wetenschappelijk  
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 
De nadruk binnen de sectie ligt op netwerk-
vorming en gemeenschappelijke projecten met 
partnerorganisaties, zoals de sectie Forensische 
Psychologie van de Vereniging voor Gedrags- en 
Cognitieve therapie (VGCt) en de Vereniging 
van Pro Justitia Rapporteurs (VVR). De sectie 
streeft ernaar om krachten te blijven bundelen 
om de forensische zorg door te ontwikkelen, en 
continue te verbeteren en te innoveren. 

Wat is de uitdaging? 
De samenleving en de media zijn regelmatig  
kritisch over de forensische zorg en daarmee ook 
over de psychologen. Dat beeld is niet terecht. 
Bij het NIP vinden we de toegewijde en gemo-
tiveerde psychologen, die complexe patiënten 
diagnosticeren, behandelen en begeleiden 
en daarmee een cruciale rol voor forensische  
patiënten en de veiligheid van samenleving 
vervullen. Hun inspanning en werk wordt door 
de sectie actief uitgedragen en doorontwikkeld 
voor de toekomst.  

NIP Sectiebestuur Forensische Psychologie 2020 
Boven (van l naar r): Sebastiaan van Luik, Matthijs ten Hag, Eefje Meulenkamp, Sandrine Mikkers, Lisanne van 
Pinxteren, Lotte Bindels, Harm Scharft. Onder (van l naar r): Lieke Dekker, Tinde Haarlemmer, Udo Nabitz

“ De sectie zet zich in 
 voor een positiever beeld
 van onze toegewijde 
 en gemotiveerde
 psychologen.”



Hoeveel leden telt de sectie?
In totaal zijn er 900 NIP-leden betrokken bij de 
sectie Forensische Psychologie. Het bestuur telt 
10 leden, het ledenpanel telt 40 leden en 160 
leden staan geregistreerd als primair lid van de 
sectie.  

Lid worden van de sectie Forensische 
Psychologie en het NIP?
De jaarlijkse contributie bedraagt 420 euro. 
Studenten psychologie en startende psychologen
krijgen fl inke korting. De meeste werkgevers in 
de forensische zorg vergoeden het lidmaatschap 
van een beroepsvereniging. 
Lid worden? Bekijk www.psynip.nl/wordlid  

Meer weten?
Neem contact op met een bestuurslid. Kom 
langs voor een seminar. Bekijk een webinar. Kom 
voor een studiedag. Lees het Themanummer 
Forensische Zorg van De Psycholoog: Jaargang 
55, Nr. 3, Maart 2020. Of raadpleeg de website: 
www.psynip.nl/forensischepsychologie  

Benieuwd naar de actuele samenstelling 
van het NIP sectiebestuur Forensische 
Psychologie ?
Een overzicht van alle bestuursleden en 
contactgegevens is te vinden op:
www.psynip.nl/forensischepsychologie 

Contact
Email: sectieFP@psynip.nl 
LinkedIn: www.linkedin.com/groups/2476149 
www.psynip.nl/forensischepsychologie

NIP-HUIS
HNK gebouw bij CS Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
tel. 030 820 1500

1040900 160


