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(Actief) lid worden? 

Meer informatie vindt u op www.psynip.nl onder NIP Sectoren > Secties. Heeft u vragen of wilt 
u lid worden van de sectie stuur dan een mail naar lwp@psynip.nl. U kunt het NIP telefonisch 
bereiken op werkdagen van 9 - 17 uur op (020) 410 6222 en een informatiemap met aanmeld-
formulieren aanvragen bij de receptie. 
 
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan het beleid en de activiteiten van de sectie en zitting 
nemen in een werkgroep of commissie laat dit dan weten via lwp@psynip.nl. Dit werk is waarde-
vol, nuttig en leerzaam, zowel voor de sectie als voor u. U bent dus van harte welkom.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

www.psynip.nl 

Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
telefoon (020) 410 62 22
lwp@psynip.nl (sectie) 
info@psynip.nl

Vormgeving Link design, Amsterdam
Druk en productie Heijnis & Schipper Drukkerij, Zaandijk
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De samenhang tussen lichaam en geest wordt binnen de psychologie algemeen erkend, 
en staat centraal in de lichaamsgerichte psychologie. Psychologen die deze samenhang 
in hun werk als uitgangspunt hebben, zijn verenigd in de sectie Lichaamsgericht 
Werkende Psychologen (LWP). De sectie komt op voor de belangen van LWP’ers, maakt 
hun methoden bij een breed publiek bekend en bevordert de kwaliteit van de beroeps
beoefening.  

Heeft u kwaliteit en integriteit in het lichaamsgericht werken hoog in het vaandel staan? 
En wilt u bijdragen aan de profilering in de maatschappij van de combinatie van gespreks 
therapie en lichaams gerichte interventies? Word dan lid en sluit u aan bij de sectie.

De sectie LWP

De sectie LWP, Lichaamsgericht Werkende Psychologen, maakt onderdeel uit van het NIP,  
de landelijke beroepsvereniging van en voor psychologen. De beroepsvereniging telt ruim 
13.000 leden en stelt zich tot taak de belangen van psychologen te behartigen en de positie 
van psychologen in de maatschappij te bevorderen. Als u lid wordt van de sectie sluit u zich 
hiermee ook aan bij de vereniging voor de gehele beroepsgroep.  

Het NIP is opgedeeld in een aantal secties, waarvan de sectie LWP er één is. De sectie kent 
een eigen bestuur, een aantal werkgroepen en commissies. Denkt u hierbij aan de onderwijs-
commissie, de intervisie commissie en de commissie public relations. 

Iedere lichaamsgericht werkende psycholoog die een academische opleiding heeft genoten en 
zich daarnaast heeft geschoold in een of meer vormen van lichaamsgerichte therapie, kan lid 
worden van de sectie. Kenmerkend voor de manier van werken van deze psycholoog is het 
methodisch en verantwoord hanteren van lichaamsgerichte interventies. De lichaamsgericht 
werkende psycholoog gebruikt de interventies naast psychologisch gefundeerde en psycho-
therapeutische gesprekstechnieken. 

Psychologen met een andere achtergrond of uit een ander werkveld die interesse hebben in 
de lichaamsgerichte benadering kunnen ook lid worden van de sectie.  

Voordelen

Een lidmaatschap biedt u tal van voordelen, zoals: 
•	 de	sectie	behartigt	uw	belangen,	zowel	individueel	als	collectief
•	 de	sectie	maakt	zich	sterk	voor	de	kwaliteitshandhaving	en	-bevordering	van	het	vak
•	 	u	blijft	op	de	hoogte	van	vakinhoudelijke	lezingen,	bijeenkomsten,	congressen, 

symposia en workshops
•	 	u	ontvangt	informatie	over	belangrijke	ontwikkelingen	binnen	het	lichaamsgericht	 

werken, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en onderwijs
•	 u	kunt	kennis	en	ervaring	uitwisselen	met	vakgenoten	
•	 	als	actief	lid	van	de	sectie	kunt	u	een	bijdrage	leveren	aan	de	wetenschappelijke	 

erkenning van lichaamsgericht werken en de profilering hiervan in de maatschappij
•	 	u	kunt	zich	na	toetsing	inschrijven	in	het	kwalificatieregister	Lichaamsgericht 

Werkende Psycholoog NIP. 

Doelstellingen en activiteiten

De sectie streeft een aantal doelen na. Dit zijn onder andere de belangenbehartiging van de 
lichaamsgericht werkende psychologen, het benadrukken en stimuleren van de wetenschap-
pelijke fundering van het lichaamsgericht werken en de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
handhaven en bevorderen. 

Deze doelen vertalen zich in de volgende activiteiten: 
•	 	vertegenwoordiging	van	de	sectieleden	in	onderhandelingen	met	zorgverzekeringen	over	 

vergoedingen en het organiseren van bijeenkomsten over het omgaan met verzekeraars
•	 	contact	leggen	met	instellingen	en	organisaties	in	de	ggz	om	de	lichaamsgerichte	manier	

van werken te integreren en te profileren
•	 	stimuleren	van	wetenschappelijk	onderzoek	naar	het	lichaamsgericht	werken
•	 	onderzoeken	en	inventariseren	van	de	mogelijkheden	tot	het	ontwikkelen	van	een	post-

doctorale opleiding LWP en een leerstoel LWP aan een universiteit
•	 aanbieden	van	scholingsmodules	op	het	gebied	van	lichaamsgericht	werken
•	 	maken	van	nieuwsbrieven	voor	de	sectieleden	met	de	agenda,	boekbesprekingen,	casuïs-

tiek, het laatste nieuws over onderwijs, opleidingen, intervisiegroepen en wetenschap
•	 	organiseren	van	contacten	met	vakgenoten	door	intervisiebijeenkomsten,	sectiedagen,	

netwerkavonden en symposia (in samenwerking met andere lichaamsgerichte vak-
verenigingen)

Missie 

De sectie LWP wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.  
De sectie doet dit door bij te dragen aan het wetenschappelijk inzicht in de samenhang 
tussen lichaam en geest en door dit inzicht uit te dragen binnen de gezondheidszorg en 
naar een breed publiek. 
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