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Wat is Sociale en Economische Psychologie? 
 

Psychologen in het werkveld Sociale & Economische Psychologie (SEP) houden zich bezig met 
dé psychologie anno nu. De psycholoog die werkt aan positieve gedrags- beïnvloeding en 
verandering in wetenschap, profit en/of non-profit organisaties. De psycholoog die – vaak met 
digitale middelen – het gedrag en geluk van grotere groepen mensen onderzoekt en positief 
beïnvloedt1.  
 
Denk daarbij aan aandachtsgebieden als sociale psychologie, economische psychologie, 
consumentenpsychologie, gedragsbeïnvloeding, mediapsychologie, behavioural data science, 
behavioural economics, culturele psychologie, toegepaste cognitieve psychologie en artificial 
intelligence. 
 
Het is een breed en divers werkveld waarin er veel aandacht is voor het praktisch toepassen 
van wetenschappelijke kennis. Als psycholoog binnen dit werkveld kun je werkzaam zijn op 
veel verschillende plekken. Zo kun je een eigen bedrijf starten, bij de overheid gaan werken, 
in een commercieel bedrijf aan de slag gaan of een onderzoeksaanstelling krijgen. 

 
Hoe word je Sociaal of Economisch psycholoog? 

 
Voor sociaal en economisch psychologen geldt dat er verschillende manieren zijn om in het 
werkveld terecht te komen. Aan de hand van een stappenplan doorlopen we een mogelijk pad 
om sociaal of economisch psycholoog te worden. Echter zijn er dus vele andere opties. Heb je 
hier vragen over, neem dan contact op met de Student in Sectie Sociale en Economische 
Psychologie.  

 

 
1 Sociale & Economische Psychologie. (2018, June 28). Retrieved from https://www.psynip.nl/secties/sociale-economische-
psychologie/ 
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Stap 1: Tijdens je studie 
 

Tijdens een studie Psychologie kun je verschillende keuzes maken om je voor te bereiden op 
een carrière in het werkveld Sociale en Economische psychologie. Hieronder zullen we 
opsommen waar je op kunt letten. 
 

• Bachelor vakken 
Bij veel opleidingen zijn er (keuze)vakken die betrekking hebben op het werkveld. Denk 
aan ‘sociale psychologie’, ‘Attitudes & beïnvloeding’, ‘Social Influence’, ‘Economische 
psychologie’, etc. Ten eerste is het zinvol om deze vakken te volgen omdat je zo kunt 
kijken of de onderwerpen aansluiten op je interesses. Ten tweede veronderstellen 
masteropleidingen vaak dat je over basiskennis beschikt wat betreft sociale en/of 
economische psychologie en soms eisen ze daarom dat je bepaalde vakken binnen 
deze richting hebt afgerond. 

 

• Master 
Tijdens je bachelor is het belangrijk om je te oriënteren op een masteropleiding. SPS 
NIP organiseert vaak workshops, lezingen en andere activiteiten, die je bij deze 
oriëntatie kunnen helpen. 
 
Er zijn verschillende masters die je voorbereiden op het werkveld Sociale en 
Economische Psychologie. Onderaan dit document vind je een overzicht van de 
verschillende masteropleidingen die passen bij het werkveld Sociale en Economische 
Psychologie. Veel van deze masters kun je volgen als je een bachelor Psychologie hebt 
behaald aan een Nederlandse universiteit. Soms worden er aanvullende eisen gesteld. 
Bijvoorbeeld dat je een vak hebt gevolgd van minimaal 6 EC over Sociale Psychologie 
of dat je minimaal drie onderzoeksverslagen hebt geschreven. Deze eisen zijn te 
vinden op de website van de master.  
 

• SPS NIP Stagebank 
Veel masteropleidingen bieden de mogelijkheid om stage te lopen. Dit is een mooie 
kans om ervaring op te doen in het werkveld. SPS NIP heeft een Stagebank waar je een 
geschikte stage kunt vinden. Uiteraard kun je ook zelf bedrijven benaderen of zij een 
stageplek voor jou hebben. In de tabel onderaan dit document staan, onder het kopje 
‘Your future’, enkele voorbeelden van bedrijven waar je stage kunt lopen. 

 
Stap 2: Na je studie 

 
Nadat je je opleiding hebt afgerond, ben je voorbereid om in het werkveld aan de slag te gaan. 
Ook kun je psycholoog NIP worden. Maar wat houdt dat precies in voor sociaal en economisch 
psychologen? 
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• Aan het werk: 
Aangezien het werkveld sociale en economische psychologie heel breed is, is er ook 
een verscheidenheid aan banen en functies die goed aansluiten op de interesses van 
een sociaal/economisch psycholoog. Voorbeelden van banen zijn: 

o Onderzoeker  
o Consultant (zoals marketing, organisatie, gedrag, sales, communicatie)  
o Educatie 
o Overheid 
o Beleidsadviseur, -medewerker, - maker  
o Adviseur (zoals gezondheid, (consumenten) gedrag, marketing, veiligheid)  

 
Meer voorbeelden van functies, beroepen en bedrijven waarmee je terecht kunt in het 
werkveld Sociale en Economische Psychologie staan in de tabel onder het kopje ‘Your 
Future’. 
 
Soms kun je bij een stageadres blijven en daar een baan krijgen. In andere gevallen ga 
je eerst solliciteren. Je kunt op vacatures reageren, maar een open-sollicitatie sturen 
kan natuurlijk ook. Zeker aangezien Sociale en Economische Psychologie nog niet 
overal even bekend is. Maak dus vooral duidelijk wat jouw meerwaarde is voor een 
werkgever, want vaak wordt er heel positief gereageerd op Sociale en Economische 
Psychologen. 
 
Uiteraard kun je ook je eigen baan en functie creëren door je eigen bedrijf op te zetten. 
Je onderscheidt jezelf op deze manier als ondernemer door jouw kennis en expertise 
in Sociale of Economische Psychologie. 
 
Als je geïnteresseerd bent in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, kun je 
een promotieplaats zoeken. Dit is een positie bij een onderzoeksgroep waarbij je je 
ongeveer 4 jaar lang richt op onderzoek. Meer informatie hierover vind je op de 
website van je universiteit.  

 

• Psycholoog NIP 
Daarnaast is het nuttig om het dienstmerk Psycholoog NIP2 aan te vragen zodra dit kan. 
Dit laat zien dat je naast je masterdiploma ervaring als psycholoog hebt opgedaan. 
Tevens is het een teken van kwaliteit en onderscheid je jezelf van andere disciplines in 
dit vakgebied. Verder kun je op deze manier op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen en trends in het werkveld. De eisen voor het Psycholoog NIP-
dienstmerk zijn: 
o Lidmaatschap bij het NIP 
o 1440 uur werkervaring na het afstuderen 
o Een verklaring van twee Psychologen NIP die al drie jaar of langer het dienstmerk 

voeren 

 
2 Psycholoog NIP. (2016, July 26). Retrieved from https://www.psynip.nl/registraties/psycholoog-nip/ 



                                                                            

 
5 

 
Stap 3: Extra opleidingen 

 
Op dit moment is er nog geen postdoctorale opleiding of permanente educatie (PE) 
programma1. Mogelijk komt dit er wel in de toekomst. Wel worden er evenementen en 
masterclasses georganiseerd door de sectie Sociale en Economische Psychologie van het NIP. 
Houd dit dus vooral in de gaten voor meer informatie en inspiratie. Als student kan je deze 
sectie in Mijn-NIP aanvinken, zodat je alvast op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit 
werkveld en aan kunt sluiten bij activiteiten waar je psychologen uit dit werkveld ontmoet. 
 
Er zijn ook andere instellingen die programma’s aanbieden om je wetenschappelijke kennis 
over sociale en economische psychologie te ontwikkelen. Voorbeelden zijn: 

• Behavior Change Academy 
o Postacademische opleiding gedragsveranderaar 
o Incompany opleiding 
o Tweedaagse 
o Mobiliteit en gedrag 

• NIMA 

• Emerce opleidingen 

• Intervention Mapping Summer Course (georganiseerd door Applied Social 
Psychology, Maastricht University) 

• Certified OBM Practitioner – Adriba VU 

• Master Online overtuigen 

 
We hopen je hiermee handvatten te hebben gegeven en je enthousiast gemaakt te hebben 
om aan de slag te gaan als psycholoog in het werkveld Sociale en Economische Psychologie. 
Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar sissep@spsnip.nl.   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#.XIBgQohKg2w
about:blank
about:blank
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Universiteit Master Your future (voorbeelden van 
beroepen, bedrijven en functies) 

Erasmus University 
Rotterdam 

Psychology of the Digital 
Media 

• Data scientist 
• Content manager 
• Trainee social media 
• Wetenschappelijk 

onderzoeker 
Maastricht 
University 
 

Health and Social 
Psychology  

• Communication planning 
• Health promotion 
• Human resources  

Rijksuniversiteit 
Groningen 

Applied Social 
psychology 

• Communicatie adviseur 
• Trainer/coach 
• Marketingonderzoeker 

Rijksuniversiteit 
Groningen 

Environmental 
psychology 
 

• Environmental policy 
making  

• Behavioral expert in 
environmental and 
energy organizations  

Universiteit Leiden 
 

Applied cognitive 
psychology 

• Safety and accident-
prevention (SHELL, KLM) 

• Medical and judicial 
decision-making expert 

• IT systems and software 
consultant (Oracle) 

Universiteit Leiden 
 

Economic and consumer 
psychology 

• Marketing professional 
• Public relations officer 
• Market research analyst 

Universiteit Leiden 
 

Social and organisational 
psychology 

• Professional trainer 
• Marketing professional 
• Public relations officer 
• Personnel manager 
• Mediator 

Universiteit van 
Amsterdam 

Behavioural data science  • Data analyst 
• Data manager 
• Test developer 
• Methodologist 

Universiteit van 
Amsterdam 

Brain & Cognition in 
Society 

• (Neuro-) marketing 
• Human resources 
• IT sector 
• Business 

Universiteit van 
Amsterdam 

Cultural psychology 
 

• Developing, monitoring, 
and evaluating culturally 
sensitive interventions 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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• Mental health sector (e.g., 
as intercultural coach, 
counsellor, or therapist) 

Universiteit van 
Amsterdam 

Social influence • Strategists at advertising 
agencies and consultancy 
firms. 

• Advisers on influencing 
behaviour  

Radboud 
Universiteit 
(Nijmegen) 

Behavioural Change • Advertising or marketing 
expert (both online and 
offline) 

• Prevention expert 
• Establish your own 

specialist behaviour 
change consulting firm or 
research agency 

Universiteit 
Utrecht 

Social, Health and 
Organizational 
Psychology  

• Expert in behaviour 
change  

• Consultant for 
recruitment & selection, 
HRM (Yacht, Hays, 
Akerendam, CEB, 
Randstad) 

Universiteit 
Utrecht 

Applied cognitive 
psychology 
 

• Design industry 
• ICT sector 
• Railway companies 
• Telecommunications 
• Airports/aviation 
• Industrial product 

development 
Universiteit 
Utrecht 

Social and Health 
Psychology 

• Disability research 
analyst (JBS 
International, Inc) 

• Certified passion test 
facilitator (Happiness 
Heard Your Name) 

Tilburg University Economic Psychology • Customer insights 
professional 

• Financial Economic 
Crime Coordinator 
(Rabobank) 

Tilburg University Applied Social 
Psychology (Double 
Degree) 

• Marketing Advisor Brand 
Building 

• Martkonderzoeker 
• Recruitment consultant 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Vrije Universiteit 
(Amsterdam) 

Social psychology  • PhD in departments of 
Psychology, Cognitive 
Science, Business, 
Education, Political 
Science, Justice Studies, 
Law, Health Sciences and 
Medicine 

  

about:blank
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

T (030) 820 15 68 
E  sps-nip@psynip.nl 
W www.spsnip.nl 
F www.facebook.com/SPSNIP 

 
 
Bezoekadres:  
HNK Centraal Station 
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht 
 

Postadres:   
SPS-NIP 
Postbus 2085 
3500 GB Utrecht 
 
 


