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Jaarverslag 2020 

Sectie Forensische Psychologie NIP 

 
 

Het jaar 2020 zal voor altijd het “Corona-jaar” zijn. Maar ondanks het coronavirus bereikten wij als sectie 
Forensische Psychologie ontzettend veel het afgelopen jaar.  

Op 3 maart 2020 vond onze laatste bestuursvergadering op locatie in Utrecht plaats, het directe contact 
met onze collega bestuursleden werd abrupt afgebroken. Digitaal bloeide de geestkracht, slagkracht en 
energie, dankzij de vele webinars, de boeiende online bestuursvergaderingen en de publicatie van het 
themanummer Forensische Zorg van De Psycholoog, waar we hard aan hebben gewerkt. We dachten mee 
met de ontwikkeling van het ‘Kwaliteitskader Forensische Zorg’, hadden intensief contact met 
partnerorganisaties, brachten de gloednieuwe folder van de sectie uit en waren bij de start van de 
diagnostische modules. Helaas konden de geplande studiedag en het jaarlijkse werkbezoek geen 
doorgang vinden, maar dat houden jullie nog tegoed voor 2021. 

 
Boven van links naar rechts: Sebastiaan van Luik (ex-bestuurslid), Matthijs ten Hag, Eefje Meulenkamp,  

Sandrine Mikkers, Lisanne van Pinxteren, Lotte Bindels, Harm Scharft.  
Onder van links naar rechts: Lieke Dekker, Tinde Haarlemmer, Udo Nabitz 

 

Voor 2021 ligt een ambitieus jaarplan waar we met een aantal zeer gemotiveerde bestuursleden onze 
schouders onder gaan zetten. Voordat we daaraan beginnen, blikt elk bestuurslid nog even kort terug op 
dit bijzondere jaar. 
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Persoonlijke reflectie van de bestuursleden 
Harm Scharft 

Ambulant Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) van GGZ Drenthe, 
Assen | GZ-psycholoog en Pro-Justitiarapporteur | Linking-pin 
Vereniging Voor pro Justitia Rapporteurs (VVR) 

De start van 2020 stond in het teken van de coronamaatregelen. Net zoals 
veel van mijn medebestuursleden, merkte ik hoe ingrijpend de maatregelen 
waren voor zowel patiënten als hulpverleners. Ik ben blij dat de GGZ bij de 
tweede golf wat meer ruimte biedt om face-to-face contacten doorgang te 
laten vinden. Dit is echt nodig om in contact te komen en een werkrelatie op 
te bouwen bij de ingewikkelde problematiek van forensisch patiënten. 

Een groot deel van mijn aandacht is uitgegaan naar het Kwaliteitskader 
Forensische Zorg. Ik heb het ontwikkelde document gedurende het proces in kwaliteit zien toenemen. Het 
concept wat er nu ligt laat meer ruimte aan de inschatting van de professional. Daarnaast hebben we vanuit 
de sectie input gegeven op de voorgestelde nieuwe beroepenstructuur voor psychologen. Een van de 
suggesties was de specialisatie Klinisch Forensisch Psycholoog, maar vooralsnog is deze niet in het 
einddocument terechtgekomen. Tijdens de consultatie bleek hoe verschillend de meningen waren over de 
invulling en meerwaarde van deze titel. Op dit vlak is er duidelijk nog werk aan de winkel, want dat de 
forensische psychologie meer aandacht verdient binnen het werkveld van de psychologie is wat mij betreft 
duidelijk. 

Lieke Dekker 

Rijksuniversiteit Groningen Master Clinical Forensic Psychology and 
Victimology | Penningmeester en Student in Sectie (SiS’er) 

Het afgelopen jaar was voor eenieder een bewogen jaar waarin er veel van 
mensen werd gevraagd qua aanpassingsvermogen. Als ik terugblik op 2020 
is een van de hoogtepunten voor mij de uitreiking van de scriptieprijs. Op 
het NIP-jaarcongres gaf de winnares, Frederica Martijn, een pitch over haar 
winnende scriptie. Gek eigenlijk dat kort hierna alle face-to-face 
vergaderingen niet meer door gingen. We gingen echter al gauw over op 
Zoom. Dit was in het begin even wennen maar al gauw werd dit bijna 
het ‘nieuwe normaal’. Gelukkig gingen de seminars voorafgaand aan de 

bestuursvergaderingen gewoon door, maar dan in digitale vorm. Mooi om te zien hoe ook de maandelijkse 
bestuursvergaderingen digitaal doorgang konden vinden. 

Als penningmeester was het jaar makkelijk. Geen reiskosten, geen studiedag, geen werkbezoek, geen 
diner, maar wel extra uitgaven voor het Themanummer Forensische Zorg van De Psycholoog en de 
attenties voor de sprekers van de webinars. 

Begin 2021 zal ik de sectie Forensische Psychologie verlaten vanwege een carrière stap richting een ander 
werkveld, de basis GGZ. Ik wil iedereen uit de sectie nogmaals heel erg bedanken voor alle waardevolle 
en leerzame momenten! 

Tinde Haarlemmer 

FPC Oostvaarderskliniek | Forensisch Psycholoog | Vice-voorzitter 

Als ik terugkijk naar afgelopen jaar, het onvergetelijke jaar 2020, dan springt 
er voor mij één activiteit bovenuit waar ik als vicevoorzitter mee bezig was, 
namelijk de ontwikkeling van het éérste kwaliteitskader voor de 
forensische zorg. Dit kader wordt ontwikkeld door en voor de 
professionals werkzaam in de forensische zorg. Het is ontzettend interessant, 
maar ook uitdagend om bij te dragen aan dit proces en onze achterban hierbij 
te mogen representeren. 

Samen met Anne Kole van het NIP nemen we deel aan de stuurgroep. Ik kom 
hierin voor nieuwe vraagstukken te staan, waarbij het belangrijk is om 

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/foto-Harm-Scharft.jpg
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/lieke-e1610721208741.jpg
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/Tinde.jpg
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 ‘out of the box’ te denken. Daarnaast is het ook een grote verantwoordelijkheid om onderdeel te zijn van 
de stuurgroep en komt er behoorlijk wat werk bij kijken. Verwacht wordt dat we goed voorbereid zijn voor 
de overleggen en dat we de belangen van de forensische psychologen goed vertegenwoordigen. Deze 
belangen komen meestal overeen met de belangen van de andere betrokkene partijen, namelijk zo goed 
mogelijke zorg leveren aan de patiënten waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen. 

Kwaliteit en belangenbehartiging zijn ook de thema’s in het voorzittersoverleg NIP, de klankbordgroep 
Hoofdlijnenakkoord en in presentaties en gesprekken die ik in 2021 heb gehouden. Het doel is dat 
psychologen interesse krijgen in onze sectie en het NIP. Daartoe hebben we o.a. ook een wervende folder 
van de sectie Forensische Psychologie gemaakt. 

Sandrine Mikkers 

FPC Pompestichting | LFPZ te Zeeland GZ-psycholoog 
|Behandelcoördinator | Pro Justitia rapporteur | Redactrice Nieuwsbrief 

Het jaar 2020 was in alle opzichten een bewogen jaar: Persoonlijk, 
professioneel en voor de instellingen van de forensische zorg! Het bracht 
uitdagingen, kansen en oplossingen voor zaken die lang niet mogelijk bleken. 
Zo was daar uit noodzaak ineens het digitale overleg; zowel voor personeel, 
maar ook voor patiënten. Videobellen door patiënten met hun netwerk, 
digitale aanwezigheid bij een zitting, vergaderen met mensen in de keten 
zonder dat er reistijd verloren ging. Ook de vergaderingen met de sectie 
werden snel digitaal opgetuigd. Het creëerde verbinding; het contact bleef 

behouden, de voortgang werd gegarandeerd. 

Maar het virus bracht ook veel onrust en onvoorspelbaarheid; wanneer stoppen de beperkende 
maatregelen? Of worden ze wellicht nog strakker? En die vervelende mondkapjes! “Wanneer kan ik je 
gezichtsuitdrukking weer zien, want ik kan de boodschap moeilijk plaatsen? De wereld is voor mij al zo 
lastig te begrijpen”, zo vroeg een patiënt met een autismespectrumstoornis me laatst. 

We hebben er helaas geen antwoord op. Maar één ding weten we wel; ook in deze tijden moeten we 
onszelf blijven verbinden. Daar heeft de sectie ook dit jaar zeker aan bijgedragen. Dit geldt niet alleen 
voor mij, de resultaten uit de enquête van 2020 wijzen daar eveneens op. De enquête van 2018 werd in 
2020 herhaald: de sectie is actiever (2018 19% en 2020 52%) en veelzijdiger (2018 12% en 2020 32%). 
De respondenten gaven de sectie een 7, een lichte maar geen significante stijging. 

We blijven als sectie ook in 2021 hard werken om de Forensische Zorg beter te positioneren en 
transparanter te maken. Op naar een gezond en inspirerend jaar! 

Eefje Meulenkamp 

PI Veenhuizen Psycholoog Gevangeniswezen | Coördinatrice 
Expertpanel 

Vol enthousiasme startte ik in 2020 als bestuurslid van de sectie Forensische 
Psychologie. Wat begon als een jaar waarin we elkaar maandelijks in Utrecht 
ontmoetten, eindigde in een jaar van online zoombijeenkomsten. Liever 
had ik dat anders gezien, maar wat ben ik trots op hoe we ons ondanks alle 
beperkingen afgelopen jaar ontwikkelden. We werkten hard aan het 
continueren van de maandelijkse seminars, die door de flexibele sprekers 
direct werden omgezet naar evenzo interessante webinars. Persoonlijk ben 
ik daarnaast bezig geweest ons Expertpanel nieuw leven in te blazen, 

waarmee we beogen het sectiebestuur te versterken middels de kennis en ervaringen van onze leden. 
Immers, onze sectieleden zijn uiteindelijk de drijvende kracht. Aan het eind van 2020 maakten we dankbaar 
en met succes gebruik van het expertpanel als een krachtige bron, ten behoeve van de ontwikkeling van 
het Kwaliteitskader Forensische Zorg. 

Daarmee sluit ik een leerzaam en waardevol bestuursjaar af. Wegens verandering van loopbaan zal ik 
vanaf 2021 mijn werkzaamheden voor het Expertpanel overdragen aan bestuurslid Elly van Laarhoven. Ik 
ben dankbaar afgelopen jaar deel te hebben mogen uitmaken van het bestuur van deze NIP-sectie! 

 

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sandrine-M-e67c9726-9144-4d54-9dc7-cffd9af14ab4.jpg
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/foto.jpg
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Lisanne van Pinxteren 

Tilburg University 3e jaar bachelor psychologie | Stagiaire 

Pompestichting Scriptieprijs | Student in Sectie (SiS) 

Dit jaar startte ik in de sectie als Student in Sectie (SIS). Ik vond dit heel 
spannend, omdat ik geen idee had wat ik kon verwachten. Gelukkig werd ik 
heel warm verwelkomd. Helaas heb ik maar twee vergaderingen op locatie 
mee kunnen maken en hebben we noodgedwongen over moeten stappen op 
online vergaderen. 

De maandelijkse seminars werden – dankzij de technische ondersteuning van 
het NIP – omgezet in webinars met uiteenlopende forensische thema’s. Een 

hoogtepunt voor mij was het mede-organiseren van de scriptieprijs. Deze prijs reiken wij als sectie al een 
aantal jaar uit en levert elk jaar leuke inzendingen op. Ondanks de coronacrisis kwam er in 2020 een 
recordaantal inzendingen binnen! We hebben de scripties inmiddels gescreend, de jury is samengesteld 
en het beoordelingsprotocol hebben we vastgesteld. De winnaar wordt begin 2021 bekend gemaakt. 
Hopelijk weer tijdens een face-to-face NIP symposium. 

Tot slot is het gelukt om het themanummer Forensische Zorg van De Psycholoog bij alle andere SIS’ers 
thuis te bezorgen. Daarmee wordt de bekendheid onder studenten van het NIP bevorderd en de link naar 
de praktijk van de psycholoog gelegd. 

Matthijs ten Hag 

Forensische Psycholoog en in opleiding tot VGCt therapeut | Redacteur 
Nieuwsbrief 

Net voor de eerste lockdown kwam het Themanummer Forensische 
Zorg van De Psycholoog uit. Samen met oud-bestuurslid Anna Gijsberts 
dacht ik mee over de inhoud en benaderden we verschillende auteurs. Wij 
zijn daarnaast zelf ook geïnterviewd en dus terug te vinden in het vakblad. 
Achteraf gezien kwam dit nummer net op tijd, zo heb ik het nog kunnen 
uitdelen tijdens een poli-overleg, waar we met ongeveer 50 collega’s aan 
deelnamen. 

Dit voelt nu al wel als heel lang geleden. Ik ben erg benieuwd wanneer we 
weer in dit soort grote getalen onder elkaar zijn. Ondanks alle belemmeringen, het steeds moeten 
schakelen tussen beeldbellen en cliënten f2f zien, is de vertaalslag naar online seminars een gouden zet 
gebleken en zijn we zo beter bereikbaar geworden voor onze leden. 

In de toekomst hoop ik dat we onze seminars zowel live als digitaal kunnen aanbieden. De 
nieuwsbrieven zullen jullie uiteraard van tijd tot tijd ontvangen op jullie mail. 

Lotte Bindels 

Forensische Psycholoog en in opleiding tot VGCt therapeut | Secretaris 
van de sectie en scriptieprijs 

In januari 2020 startte ik als secretaris van de sectie Forensische 
Psychologie. Ik was terug van een studiesemester in de VS met een reeks 
opgedane bijzondere ervaringen zoals een campus-shooting. Het jaar begon 
rustig met het NIP jaarcongres in Den Bosch en de uitreiking van de 
scriptieprijs aan Frederica Martijn. De jury noemde haar scriptie ‘’Een 
bijzonder gedegen onderzoek met grote maatschappelijke relevantie over 
adolescente plegers van zedendelicten’’. Ook 2021 organiseren we 
deze scriptiewedstrijd weer, al zal de uitreiking op een andere manier 

plaatsvinden. 

In het afgelopen jaar heeft iedereen zich moeten aanpassen. Voor mij op de FPA ging het werk door met 
daarbij behorende specifieke coronaregels, terwijl de maandelijkse sectievergaderingen online 
plaatsvonden. Mijn favoriete webinar van het afgelopen jaar was het webinar over de Delictanalyse. Door 
middel van rollenspellen werden dilemma’s tijdens het maken van de delictanalyse besproken. Als startend 
psycholoog heb ik veel gehad aan het webinar en geeft het mij handvatten voor de praktijk. 

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/foto-lisanne.jpg
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/matthijs.jpg
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/foto-lotte.jpg
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Ten behoeve van de bestuursvergadering stuurde ik ook dit jaar weer de agenda en actielijsten rond. 
Bijna elke vergadering waren we compleet. Vele agendapunten kwamen aan bod, zoals commentaren op 
notities, planning van seminars en van nieuwsbrieven, verslagen van overleggen en meldingen van de 
leden. Door het digitaal vergaderen liep dat allemaal zeer efficiënt! 

Hopelijk laten we Corona in 2021 achter ons en kunnen we elkaar binnenkort weer face-to-face zien. 
Mocht dit niet lukken, dan vinden we wel een goede oplossing en alternatief! 

Udo Nabitz 

GZ-psycholoog en Senior Onderzoeker | Voorzitter 

Bij de eerste bestuursvergadering in 2020 op 4 februari waren we in het 
NIP kantoor in Utrecht en was er nog niets aan de hand. Harm Scharft gaf 
een boeiend seminar over de toepassing van projectieve tests in het kader 
van de justitiële rapportage en in de vergadering daarna handelden wij, zoals 
altijd ca vijftien agendapunten af: strak doorvergaderen! 

In februari was ik in Berlijn, maar tijdens de terugreis in de trein hing er al een 
raadselachtige sfeer in de drukbezette ICE train: Corona! Wuhan was 
closed. Ik kwam wel goed terug naar Amsterdam en op 3 maart was er nog 
één seminar en één bestuursvergadering in Utrecht maar daarna kwam de 
lockdown. 

De rest van het jaar 2020 was het ‘zoomen’. De overleggen met het EFP voor prestatie-indicatoren, de 
AKWA raadzittingen, de Nza werkgroep, het contact met de NVvP en de VGCt waren allemaal via 
beeldbellen. Ook de interviews met de krant en belangstellenden waren via Zoom. Het levert veel op! Zo 
hadden we bijvoorbeeld door de samenwerking met Elly van Laarhoven, ons linking-pin naar de VGCt, voor 
het Zoom seminar van september meer dan 140 deelnemers. Buitengewoon en een topprestatie van de 
sprekers (Frederieke Ekkelkamp en Daan Kramer) en de techniekers van het NIP. Een bewijs dat Corona 
ons tot nieuwe oevers kan brengen. 

We staan er goed voor: onze sterke kant is onze overtuigingskracht, hartelijkheid, joviale samenwerking en 
onze brede belangstelling, creativiteit en wetenschappelijke insteek. Als voorzitter prijs ik me gelukkig om 
samen met zo’n bestuur het corona jaar 2020 af te sluiten en het komende jaar in te gaan. 

  

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2021/01/Udo-Nabitz-en-tulpen.jpg
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Jaarverslag van de NIP secties 

Nicole Janssen Coördinator 
 
Taken en activiteiten van de Coördinatoren Secties 
 
Michelle Troost en Nicole Janssen dragen binnen het NIP zorg voor het coördineren van een efficiënte en 
effectieve samenwerking vanuit de NIP-secties met het NIP-bureau, de centrale organen, het AB en tussen 
de secties onderling. Het gaat hierbij onder andere over het afstemmen van de beleidscyclus van de secties 
met de centrale strategische cyclus, het delen van relevante ontwikkelingen op sectieniveau met het 
centrale niveau en vice versa, en het signaleren, adviseren en initiëren ten aanzien van de totstandkoming 
en uitwerking van de sectiejaarplannen en de -begrotingen. In dit kader zijn de coördinatoren afgevaardigd 
in het MT, nemen zij deel aan het beleidsoverleg en is er structureel overleg met afdeling Communicatie. 
 
De verdeling van de 17 secties tussen de coördinatoren is als volgt: 
- Michelle Troost: Sectie Jeugd, Sectie Mediation, Sectie Neurofeedback, Sectie Ouderenpsychologie 
(SOP), Sectie Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (PAZ), Sectie Revalidatie, Sectie Seksualiteit & 
Diversiteit, Sectie Studentenpsychologen en Sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking 
(ZMVB). 
 
 - Nicole Janssen: Sectie A&O, Sectie Forensische Psychologie, Sectie GGZ, Sectie Lichaamsgericht 
Werkende Psychologen (LWP), Sectie Neuropsychologie, SPS-NIP, Sectie Sociale- & Economische 
Psychologie (SEP), Sectie Startende Psychologen en Sectie Verslavingspsychologie. 
 
Sectie Forensische Psychologie  

De sectie Forensische Psychologie houdt voorafgaand aan elke bestuursvergadering een seminar van een 
uur over een inhoudelijk onderwerp, met als doel de sectieleden in verbinding te brengen met het 
sectiebestuur. Bij de negen bestuursvergaderingen waar bijna altijd het volledige negen hoofdige bestuur 
aanwezig is, werd strak een lange agenda van meestal meer dan 10 punten afgehandeld. In 2020 waren 
de eerste twee seminars en vergaderingen nog op het NIP-kantoor, en de overige werden omgezet naar 
webinars, de thema’s waren: ‘Projectieve testinstrumenten’, ‘Neurocognitieve tests voor de forensische 
diagnostiek’, ‘Tuchtrecht voor psychologen: feiten, procedures en tips’, ‘Werken aan kwaliteit door het EFP’, 
‘Kwaliteitsstandaarden GGZ’, ‘Delictanalyse’, ‘Een toekomstbestendig stelsel Forensische Zorg‘, 
‘Risicotaxatie in de praktijk’ en ‘Effectiviteit van de Forensisch Psychiatrische behandeling’. 

Daarnaast heeft de sectie in 2020 deze gloednieuwe sectieflyer uitgebracht is, is het themanummer 
Forensische Zorg van tijdschrift De Psycholoog verschenen, is er samen met communicatie een 
themadossier corona en forensische psychologie opgesteld, is de scriptieprijs Forensische Psychologie 
uitgereikt tijdens het jaarlijkse NIP-symposium, is er een expertpanel met 30 leden opgezet om met het 
sectiebestuur mee te denken. De sectie werd uitgenodigd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid om 
samen met de afdeling beleid het Kwaliteitskader Forensische Zorg te ontwikkelen. Van het bestuur hebben 
acht leden in de werkgroepen input geleverd en twaalf leden van het expertpanel hebben in de 
commentaarronde bijgedragen aan versie 10 van het Kwaliteitskader Forensische Zorg. De 
werkzaamheden werden in december afgerond, zodat het kwaliteitskader aan de acht deelnemende 
partijen kon worden aangeboden voor de autorisatiefase. Tot slot had het bestuur ook in 2020 intensief 
contact met partnerorganisaties zoals NIFP voor het commentaar op de forensische rapportage, NVvP voor 
de psychiatrische onderzoek en rapportage, VVR voor de afstemming met de rapporteurs, AKWA GGZ 
voor de generieke module diagnostiek, met het EFP voor kwaliteitsprojecten en definitie van prestatie-
indicatoren en de sectie Forensische Psychologie van de VGCT over delictanalyse. In het kader van de 
beroepenstructuur psychologen is er nauwe samenwerking met de NVGzP om de Klinisch Forensisch 
Psycholoog als artikel 14 BIG op te nemen. Samen met het WODC werd een bijdrage geleverd aan de 
online Najaarsconferentie Forensische Psychiatrie in München. 

Er zijn zes verschillende nieuwsbrieven uitgebracht speciaal voor de psychologen in dit werkveld. Alle 
sectiebestuursleden hebben een Belbin test over de bestuursrollen 2021 gedaan en iedereen heeft een 
persoonlijke terugblik geschreven op het jaar 2020.  
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Statistieken en Benchmark NIP Secties  

Leden van de secties op 1 jan 2021 

 

De 16 NIP secties tellen in totaal 10113 leden plus zo’n 3000 studentleden. Er wordt een onderscheid 
gemaakt in Primaire leden, in Starters en Studentenleden en Secundaire leden. De GGZ sectie is de 
grootste met 2935 leden, de sectie Mediation is de kleinste met 49 leden. De sectie forensische 
psychologie heeft 168 leden. Elke psycholoog kan een tweede sectie kiezen. 7078 psychologen hebben 
dat gedaan en 571 hebben voor de sectie Forensische Psychologie gekozen.  

 

 

Het aantal NIP leden is gedurende de laatste 3 jaar gelijk gebleven. De sectie forensische Psychologie 
heeft een daling van 15 leden. De meeste stijging zit bij de sectie startende psychologen van 384 naar 
997 in 2021. Bij bijna alle secties neem het aantal ingeschreven psychologen licht af.  

Nr. 

Sectie
Sectie van eerste keuze- NIP leden Primair Rang Primair Starter Student Secundair

Totaal 

nieuwsbrief
Rang

1 Arbeid & Organisatie 1850 3 1850 75 145 657 2727 3

2 Geestelijke Gezondheidszorg 2935 1 2935 358 720 1307 5320 1

3 Lichaamsgericht Werkenden Psychologen 116 11 116 20 60 443 639 10

4 Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking 196 8 196 18 18 233 465 11

5 Ouderenpsychologie 580 5 580 119 38 373 1110 5

6 Mediation 49 14 49 5 22 298 374 14

7 Seksualiteit & diversiteit 15 16 15 34 117 142 308 15

8 Startende Psychologen 997 4 997 - 396 463 1856 4

9 Verslavingspsychologie 62 12 62 32 86 209 389 13

10 Forensische Psychologie 168 10 168 57 272 571 1068 6

11 Jeugd 2246 2 2246 164 298 692 3400 2

12 Neuropsychologie 305 7 305 73 136 482 996 7

13 Psychologen Algemene Ziekenhuizen 331 6 331 25 84 508 948 8

14 Revalidatie 182 9 182 53 49 565 849 9

15 Sociale & Economische Psychologie 30 15 30 30 99 28 187 16

16 Studentenpsychologen 51 13 51 8 229 107 395 12

Totalen 10113 10113 1071 2769 7078

Unieke leden Mail en contact groep
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Activiteiten en bereikte leden 
 

Sectie 
Aantal 
bijeen-

komsten 
Type bijeenkomst  

Totaal aantal 
deelnemers 

A&O 18 
10 Summer- en Winterschooldagen, 3 intervisies, 
3 vrijdagmiddagbijeenkomsten, 1 webinar 

772 
(551 in 2019) 

Forensische 
Psychologie 

9 9 bestuursvergaderingen met seminars  356 
(58 in 2019) 

GGZ 9 
9 donderdagbijeenkomsten (waarvan 2 van de wg 
psychotrauma en 1 van de wg zelfstandigen) 

1407 
(292 in 2019) 

Jeugd 11 
Studiebijeenkomsten, scholing, intervisie, 
webinars 

1390 
(563 in 2019) 

LWP 2 1 online workshop en 1 online congres 111 
(105 in 2019) 

Mediation 7 Intervisies 47 
(101 in 2019) 

Neuropsychologie 2 1 gezamenlijk symposium, 1 masterclass 
160 

(160 in 2019) 

Ouderen 4 3 webinars + ALV 700 
(167 in 2019) 

PAZ 3 Gezamenlijk symposium en 2 webinars 1688 
(140 in 2019) 

Revalidatie 2 Workshop en gezamenlijk congres 
169 

(126 in 2019) 

Seksualiteit en 
Diversiteit 

2 
Webinar samen met sectie GGZ en een webinar 
met de centrale werkgr. mensenrechten en psy. 

149 
(50 in 2019) 

Sociale en 
Economische Psy. 

4 Online congres en webinars 
699 

(85 in 2019) 

SPS-NIP >100 
Online lezingen, workshops, trainingen, actieve 
ledendagen 

2987 

Startende 
Psychologen 

6 3 workshops, 2 webinars en 1 CGT training 203 
(84 in 2019) 

Studenten-
psychologen 

1 Themabijeenkomst 30 
(170 in 2019) 

Verslavings-
psychologie 

3 Workshop en 2 webinars 156 
(65 in 2019) 

ZMVB 1 Online lezing met ALV 15 
(75 in 2019) 

Overige NIP-
bijeenkomsten 

12 
NIP-congres, Suïcide preventiecongres, 
sportpsychologen congres en 9 webinars 

2031 

 
De actiefste sectie zijn de studenten (SPS-NIP) gevolgd door PAZ, GGZ en Jeugd. De stijgingen van de 
deelnemers is vooral te verklaren door de webinars en andere online activiteiten.  

 

Bezoekadres NIP 

Arthur van Schendelstraat 650 
3511 MJ Utrecht 
Routebeschrijving 

Contact 

(030) 820 15 00 
E-mail naar Informatiecentrum 
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https://www.google.nl/maps/place/Arthur+van+Schendelstraat+650,+3511+MJ+Utrecht/@52.08234,5.1153406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66f58fa07b643:0x6f5d88e8d056b41c!8m2!3d52.08234!4d5.1175293
https://www.psynip.nl/contactformulier-informatiecentrum/

