Missie Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie
(Mission statement mei 2022)

Het NIP Dagelijks Bestuur stelde in 2018 een Centrale Commissie Culturele Diversiteit en
Psychologie in.
Hoofddthema’s
Om culturele diversiteit aan de orde te stellen voor zover deze de beroepsgroep en het NIP
direct aangaan, onderscheidt de commissie de volgende twee doelthema’s:
1. Psychologen voldoende bewust laten worden van de consequenties van de
multiculturele maatschappelijke realiteit voor zowel de theorie als de praktijk van de
psychologie.
2. Opleidingen en trainingen van psychologen voldoende laten aansluiten op het werk
in een diverse samenleving.
Visie op culturele diversiteit en psychologie
Cultuur als een met anderen gedeeld en te delen betekenissysteem is op vele wijzen
verbonden met de psychologie. Cultuur stelt mensen in staat zich een beeld te vormen van
hun leefwereld, om daarin te handelen en om er met anderen over te communiceren.
Culturele diversiteit verwijst naar de aanwezigheid van verschillen en historische
veranderingen in wereldbeeld, ervaringen, opvattingen en gedragingen binnen de
(Nederlandse) samenleving. Bovendien verwijst culturele diversiteit naar meerderheden en
minderheden, naar dominantie en ondergeschiktheid, naar insluiting en uitsluiting.
In lijn met de beroepsethiek dienen psychologen en zij die hiervoor in opleiding zijn,
ongeacht hun specifieke werkveld en specialisatie, zich bewust te zijn van de betekenis en
consequenties van culturele diversiteit voor de psychologie. Aansluitend hierop zullen
culturele competenties nodig zijn om met deze diversiteit ook verantwoord en adequaat om
te kunnen gaan.
Onderscheiden (sub)doelen
Binnen de gestelde hoofdthema’s onderscheidt de Centrale commissie Culturele Diversiteit
en Psychologie de volgende subdoelen:
1. het entameren van een NIP-brede discussie over inhoud en betekenis van culturele
diversiteit voor de werkpraktijk van psychologen;
2. het bevorderen van fairness en diversiteitsgevoeligheid in het gebruik van
psychologische instrumenten, selectie- en therapievormen en -protocollen;
3. het bevorderen van culturele diversiteit binnen de beroepsgroep opdat deze een
betere afspiegeling is van de cultureel diverse bevolking van Nederland;
4. het stimuleren en aanzetten tot (academische en postacademische) opleidingen en
nascholingsvormen die psychologen toerusten voor hun werk in een cultureel diverse
context;
5. het aanzetten tot de instelling van een leerstoel Culturele Diversiteit en Psychologie.
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