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Vacature bestuurslid NIP-sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking 

 
Over het NIP  
Het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP, is een ambitieuze beroepsvereniging en volop in 
beweging. Het NIP heeft haar bureau gevestigd in hartje Utrecht. Met ruim 17.000 leden is het NIP de 
grootste landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP-bureau behartigt de belangen van de 
leden en biedt tevens ondersteuning en advies. Denk hierbij aan beroepsethiek, veranderingen in het 
zorgstelsel, kwaliteit opleidingen. Het NIP promoot het maatschappelijke belang van de psycholoog.  
 
Over de sectie ZMVB 
De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en 
verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van 
haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld.  
 
Momenteel heeft de sectie een bestuur van vier NIP-leden, waaronder één studentlid. De bestuursleden 
bemannen adviescommissies, klankbordgroepen en stuurgroepen op diverse thema’s binnen het NIP 
Daarnaast vinden er overleggen plaats met allerlei partijen, zoals Inspectie, VGN, RINO en andere secties 
van het NIP. Wij oriënteren ons zo breed mogelijk op wat er speelt in ons werkveld en wat daarbij van 
direct belang is voor onze positie in dat veld (zoals opleiding en bijscholing, werken met richtlijnen en 
intercollegiale toetsing, bezinning op nieuwe taken en werkwijzen, etc.). Voorbeelden van wat we de 
gedaan hebben zijn: het ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel Verstandelijk gehandicapten, 
expertbijeenkomsten implementatie Wet Zorg en Dwang, bijdragen aan ontwikkeling Richtlijn 
probleemgedrag. 
 
Wat bieden wij u 
Met een enthousiaste groep collega's denk je mee over allerlei ontwikkelingen die te maken hebben 
met ons vak. De sectie is een leuk en gezellig team, je werkt samen met gedreven en betrokken 
vakgenoten aan de verbetering van het vakgebied. Het is een uitstekend middel om bestuurservaring op 
te doen en uw netwerk uit te breiden.  
In veel cao’s is opgenomen dat de werknemer betaald verlof kan opnemen voor werkzaamheden voor 
een beroepsvereniging. Daarnaast staat er een kleine vergoeding tegenover de werkzaamheden in de 
vorm van vacatiegelden, reis- en telefoonkostenvergoeding.  
 
Wie zoeken we 
Collega's met een brede ervaring in de sector gehandicaptenzorg, die zowel wetenschappelijk als 
beleidsmatig geïnteresseerd zijn. We vragen een psycholoog: 
- die enthousiast is voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging;  
- die vooraan wil staan bij het ontwikkelen van zijn/haar beroep;  
- die praktijkervaringen in een breder perspectief kan plaatsen; 
- met gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. 
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Randvoorwaarden 
- Een academische opleiding psychologie en u bent of wordt lid van het NIP en de sectie ZMVB;  
- Kennis van en ervaring met de gehandicaptensector 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 2 - 4 uur per week);  
- Ruimte voor deze functie voor een periode van 3 jaar en een eventuele herbenoeming van 3 jaar.  
 
Contact 
Voor meer informatie of direct reageren met een korte motivatie en cv, mail naar Denise Jansen via 
denise.jansen@psynip.nl of kijk op onze website voor meer informatie.  

mailto:denise.jansen@psynip.nl
https://psynip.nl/secties/sectie-zmvb/sectiebestuur-zmvb/

