
 
 

Altijd al invloed willen uitoefenen op het werkveld van de neuropsychologie? 
 

De sectie Neuropsychologie van het NIP zoekt een enthousiaste kandidaat voor de functie van 
 

Algemeen Bestuurslid sectie Neuropsychologie NIP 
 
Over de sectie Neuropsychologie 
Binnen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zetten 18 secties zich in voor een bepaald 
werkveld binnen de psychologie. De sectie Neuropsychologie is één van deze secties, waarin 
psychologen hun krachten bundelen. De sectie werkt onder andere aan zaken als kwaliteitsbeleid, 
opleidingsbeleid en de ontwikkeling van monodisciplinaire richtlijnen. Daarnaast zijn er vaak actuele 
thema’s die aandacht vragen. Er zijn zo’n 1000 leden aangesloten bij de sectie Neuropsychologie. 
Binnen het bestuur werken ervaren collegae, pas afgestudeerde psychologen en studenten 
enthousiast samen. Voor meer informatie over de sectie kijk de website via 
www.psynip.nl/neuropsychologie Zie hier het actuele jaarplan van de sectie. 
 
Wat bieden wij u 
Wij bieden u een interessante functie en een betekenisvolle carrièrestap. U krijgt de mogelijkheid uw 
bestuurservaring uit te breiden in een bestuurlijk interessante omgeving. In de beschreven functie kunt 
u uw netwerk vergroten en uw beleidsbeïnvloeding vergroten. U bent bezig met de actualiteiten voor 
uw beroepenveld. Er is een reiskostenvergoeding en een vacatievergoeding. Ieder algemeen 
bestuurslid heeft de mogelijkheid de dossiers op te pakken waarbij de interesse ligt.  
 
Wij zoeken:  

• Een psycholoog die vooraan wil staan bij het ontwikkelen van zijn/haar beroep; 

• Iemand die zich interesseert voor beroepsinhoudelijke vraagstukken in de neuropsychologie op 
verschillende niveau’s en  die praktijkervaringen in een breder perspectief kan plaatsen; 

• Iemand die inspireert door een actieve en enthousiaste inbreng en durft nieuw elan te brengen; 

• Iemand die zich interesseert voor beroepsinhoudelijke vraagstukken binnen de neuropsychologie; 

• Iemand die praktijkervaringen in een breder perspectief kan plaatsen; 

• Een teamspeler met initiatief; 

• Iemand die constructieve bijdrage kan geven in een omgeving waarin meerdere belangen spelen. 
 
Randvoorwaarden: 

• Een academische opleiding psychologie en u bent of wordt lid van het NIP en de sectie 
Neuropsychologie; 

• Kennis van en ervaring binnen de neuropsychologie als praktiserend psycholoog en/of in een 
bestuurlijke functie; 

• Inzicht in verenigingsdynamiek en een constructieve opstelling ten aanzien van deelbelangen; 

• Voldoende beschikbare tijd (naar schatting gemiddeld 2 uur per week); 

• Ruimte voor deze functie voor een periode van 3 jaar en een eventuele herbenoeming van 3 jaar. 
 
Wat bieden wij u  
U wordt als bestuurslid ondersteund door medebestuursleden en medewerkers van het NIP bureau. 
De functie is op vrijwillige basis. Er is een reiskostenvergoeding en een vacatievergoeding van 100 
euro per vergadering.  
 
U kunt voor meer informatie contact opnemen via neuropsychologie@psynip.nl   
 

http://www.psynip.nl/neuropsychologie
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2018/10/Sectiejaarplan-Neuropsychologie-2019.pdf
mailto:neuropsychologie@psynip.nl

