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Q&A – fusie NVGzP en NIP/fusie NIP en NVGzP 

 

De NVGzP en het NIP willen de kwaliteit van psychologische zorg in Nederland verbeteren en het 

beroep van psychologen beter positioneren. De besturen van de NVGzP en het NIP zijn ervan 

overtuigd dat zij door de krachten te bundelen hier de beste bijdrage aan kunnen leveren en méér 

waarde kunnen bieden aan jou en toekomstige leden. Met één grote en krachtige vereniging voor 

psychologen, versterken wij de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op en kunnen 

we jouw belangen nóg beter behartigen. Ook hebben we dan voldoende slagkracht om onze 

dienstverlening te verbreden.  

De besturen van de NVGzP en het NIP hebben daarom in december 2021 een intentieverklaring 

ondertekend waarmee zij het voornemen uitspraken om te fuseren. Op 21 september namen de 

ledenraden van beide verenigingen een definitief positief besluit over de fusie. Dat betekent dat 

beide verenigingen fuseren per 1 oktober 2022. 

In het fusievoorstel* zijn al veel elementen van de gefuseerde vereniging vastgelegd zoals de naam, 

de eerste opzet van de van de vereniging, de contributie, de inrichting van de ledenraad en het 

algemeen bestuur en de samenvoeging van de beide bureaus. Er is ook nog veel werk te verzetten na 

1 oktober. Daarom is er nadrukkelijk gekozen voor een overgangsperiode tot begin 2024 waarin we, 

samen met de leden, de verdere samensmelting van de verenigingen vorm gaan geven.  

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht je andere vragen of suggesties 

hebben, neem dan contact met ons op via bureau@nvgzp.nl / info@psynip.nl  

*Het fusievoorstel is vastgelegd in vier documenten. Deze staan op ons ledenportaal en zijn 

inzichtelijk. (meld je aan bij het ledenportaal en de link werkt meteen) 

 

ALGEMEEN 

 

Voor welke psychologen zet de nieuwe vereniging zich in? 

De nieuwe vereniging is er voor alle wetenschappelijk opgeleide psychologen, van studenten 

psychologie tot gepensioneerde psychologen en alle carrière-stadia daar tussenin, van psychologen 

in instellingen, bedrijven, scholen etc. tot vrijgevestigden. 

 

Wat is er veranderd sinds het vertrek van de NVGzP uit het NIP in 2012? 

Tien jaar geleden is de NVGzP ontstaan uit onvrede binnen het NIP; met de komst van de wet BIG 

vond een deel van de leden dat de belangen van de BIG-psychologen onvoldoende gehoord en 

behartigd werden. Inmiddels is de wet BIG niet meer weg te denken uit het werkveld van de zorg en 

waakt het NIP net als de NVGzP over de belangen en kwaliteit van de BIG-psychologen.  

Het NIP is in de jaren na het ontstaan van de NVGzP ook ingrijpend veranderd; de structuur doet nu 

veel meer recht aan de verschillende belangen en segmenten van psychologen.  

 

 

FUSIEPROCES 

 

Hoe verloopt de planning van de fusie? 

We zijn gestart met het uitspreken van een fusie intentie door de besturen van beide verenigingen. 

Beide besturen hebben daarna veel overlegd, met elkaar en met groepen leden. Op basis hiervan is 

er een fusievoorstel geschreven. Dit is op 30 mei voorgelegd aan de beide ledenraden die instemden 

met de intentie tot fusie. Daarna volgde een juridische inzageperiode en op 21 september hebben 

https://nvgzp-ledenportal.microsoftcrmportals.com/fusie/documenten/
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beide ledenraden het definitieve besluit genomen om in te stemmen met de fusie. Er is inmiddels 

gestart met het samenvoegen van beide verenigingen, dit proces zal enige tijd in beslag nemen. 

 

Hoe worden de leden betrokken in het fusieproces?  

Bij het opstellen van het fusievoorstel vonden we het van belang dat leden hun visie, vragen, zorgen 

en suggesties aan de besturen mee konden geven. Hiervoor hebben we online 

ledenvraagbijeenkomsten gehouden en zijn we in gesprek gegaan met de diverse gremia in de 

verenigingen. Ook na 1 oktober is er nog veel werk te verzetten, en hebben we in de 

overgangsperiode tot begin 2024 de leden hard nodig om vorm te geven aan de verdere 

samensmelting van de verenigingen. 

 

Ook nu kun je jouw inbreng laten weten via bureau@nvgzp.nl / info@psynip.nl De reacties die we via 

diverse wegen ontvangen, worden besproken in de besturen, en na 1 oktober in het nieuwe 

samengestelde algemeen bestuur van de gefuseerde vereniging.  

 

 

BELANGENBEHARTIGING 

 

Worden de belangen van de BIG-psychologen wel voldoende behartigd? 

Zeker, deze belangen worden op dit moment behartigd door zowel de NVGzP als het NIP. In veel 

dossiers trekken onze beide verenigingen ook al samen op, zoals in de Beroepenstructuur, APV, cao’s 
en kwaliteitsstandaarden. Dat zal in de nieuwe vereniging zo blijven met als bijkomend voordeel dat 

we dan één grote vereniging zijn, en onze stem dus nog krachtiger is. We zullen, óók in de nieuwe 

gezamenlijke vereniging, de belangen van specifieke deel-segmenten van onze leden blijven 

behartigen, dus ook van de BIG-geregistreerde psychologen. 

 

Is er nog wel voldoende aandacht voor werkvelden buiten de zorg? 

Zeker, de gefuseerde vereniging behartigt de belangen van alle wetenschappelijk opgeleide 

psychologen en zet zich in voor de kwaliteit van de werkvelden in de volle breedte van de 

psychologie.   

 

Hoe is mijn vertegenwoordiging geregeld bij de FGzPt, P3NL, NZa, FBZ, ministeries en beroeps- en 

belangenverenigingen? 

De nieuwe vereniging vertegenwoordigt alle leden bij de diverse externe stakeholders.  

 

 

LIDMAATSCHAP 

 

Wat betekent dit voor de contributie? 

Voor 2022 blijven alle tarieven hetzelfde, ook na de fusiedatum van 1 oktober. De 

contributietarieven voor 2023 staan vermeld op de fusiepagina.  

 

Wat wordt de naam van de gefuseerde vereniging? 

De naam van de gefuseerde vereniging wordt Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor de 

nieuwe huisstijl en gedeelde kernwaarden starten we op 3 oktober aanstaande met een traject met 

O-bureau. In de eerste creatieve sessie worden leden, bureaumedewerkers en bestuurders gevraagd 

mee te denken en te doen. 

 

Wanneer ben ik lid van de gefuseerde vereniging en wat moet ik daarvoor doen? 

Door de fusie zijn NVGzP-leden en NIP leden vanaf 1 oktober lid van één en dezelfde vereniging, die 

de voordelen van beide verenigingen in zich samenbrengt. Hier hoef je niets voor te doen. Wil je je 

NVGzP-lidmaatschap i.v.m. de fusie stopzetten? Dat kan tot 1 november via secretariaat@nvgzp.nl 

mailto:bureau@nvgzp.nl
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“o.v.v. lidmaatschap opzeggen i.v.m. fusie”.  Je krijgt dan als NVGzP lid 3 maanden contributie 

gerestitueerd.  

 

DE GEFUSEERDE VERENIGING 

 

 

Vanaf wanneer is er een nieuw bestuur en wie zitten daarin? 

Vanaf 1 oktober 2022 is er een nieuw bestuur. Daarin nemen zitting: Hans de Veen (voorzitter), 

Rudolf Ponds (Vice-voorziter), Wim van Heel (Penningmeester), Boukje Lobbrecht, Gert-Jan Prosman, 

Francien Engelhard en Rinie Ariëns. 

 

Vanaf wanneer is er een nieuwe ledenraad en hoe is mijn vertegenwoordiging dan geregeld? 

De twee ledenraden worden per 1 oktober samengevoegd tot één ledenraad met tijdelijk 33 leden. 

Deze neemt zitting tot de nieuwe verkiezingen in maart 2024. De ledenraadsleden 

vertegenwoordigen alle leden van de vereniging, en niet meer een specifiek segment van de leden. 

Wel proberen we ervoor te zorgen dat de ledenraad altijd een goede afspiegeling is van de leden van 

de vereniging. Daarbij zijn we uiteraard wel afhankelijk van wie zich verkiesbaar stellen voor de 

ledenraad. 

 

Wie is de directeur van de nieuwe vereniging? 

Per 1 oktober zijn de NVGzP en het NIP één vereniging onder aansturing van de huidige directeur van 

het NIP, Monique Rook. Willeke Brinkman, directeur NVGzP, heeft zorggedragen voor een 

uitgebreide en zorgvuldige overdracht van haar kennis en ervaring. Ook is zij voor het bestuur 

beschikbaar mochten er na 1 oktober nog vragen zijn. 

 

Hoe ziet de nieuwe vereniging er organisatorisch uit? 

Op de fusiepagina vind je het organogram en een visuele weergave van de kamers en de secties van 

de gefuseerde vereniging. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een keuze voor kamers en 

secties door te geven, er wordt de komende tijd hard gewerkt om dit technisch mogelijk te maken. 

 

 

DIENSTEN GEFUSEERDE VERENIGING 

 

Blijven mijn keurmerk en kwaliteitscertificaat uit de visitatie geldig voor de afgesproken vijf jaar als 

er een fusie plaatsvindt? 

Zowel de NVGzP als het NIP zijn erkend als visitatie afnemer. Na fusie blijven de uitgegeven 

certificaten voor visitatie geldig tot de eindtermijn. Voor vrijgevestigden die nu een visitatie 

aanvragen, zullen de huidige regels en afspraken over geldigheid behouden blijven. Tot 31 december 

2022 blijven we beide visitaties, zoals ze nu zijn, aanbieden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar mogelijk 

een wijziging in, daar wordt dit najaar over besloten door het bestuur. Zodra hier meer over bekend 

is zullen we dit communiceren. 

 

Blijft de klachten- en geschillenregeling van de NVGzP bestaan en kan ik daar als NIP-lid na de fusie 

ook gebruik van maken? 

We houden de klachten- en geschillenregeling tot 31 december 2022 zoals deze nu is, in stand voor 

NVGzP-leden die zich hier voor 30 september 2022 voor hebben aangemeld. In het najaar van 2022 

onderzoeken we hoe en voor wie we deze regeling in 2023 en verder kunnen aanbieden. Het bestuur 

zal hier een besluit over nemen, en zodra er meer over bekend is, zullen we dit communiceren. 

Totdat dit besluit genomen is, kunnen er na 1 oktober 2022 tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen in 

behandeling genomen worden. Mocht je interesse hebben in deze dienst? Laat dan je gegevens 

achter bij info@psynip.nl. 
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Kan ik na 1 oktober gebruik blijven maken van de juridische helpdesk van de VvAA? 

In de gefuseerde vereniging maakt de juridische helpdesk van de VvAA standaard deel uit van je 

lidmaatschap, alle leden kunnen hier dus gebruik van maken. Ben je via de NVGzP aangesloten bij de 

juridische helpdesk van VVAA voor 24 euro per jaar? Dan krijg je 3 maanden servicegeld retour. We 

nemen in het najaar contact op over de verwerking van dit proces.  

 

Kan ik na de fusie gebruik maken van de ledenvoordelen van beide verenigingen? 

Ja dat kan, we hebben bij de NVGzP de volgende pagina met voordelen die gelden tot 31-12-2022. Bij 

het NIP lees je alles over de voordelen op de volgende pagina’s. 
 

Kan ik als NVGzP lid gebruik maken van de diensten van de jurist gespecialiseerd in beroepsethiek 

van het NIP? 

Jazeker, vanaf 1 oktober kan dat via info@psynip.nl of het spreekuur van het informatiecentrum. De 

medewerkers van het informatiecentrum kunnen veel vragen direct beantwoorden, en bij 

specifiekere vragen kun je terecht bij het spreekuur ethiek op dinsdag op 030-820 1500 tussen 09:30 

en 12:30 uur (keuze 1). 

 

 

LEDENVRAGEN EN NIEUWS VAN DE GEFUSEERDE VERENIGING 

 

Hoe neem ik na 1 oktober contact op met de gefuseerde vereniging? 

Natuurlijk blijven we goed bereikbaar voor allerlei soorten ledenvragen. Voor NIP leden verandert er 

niets. NVGzP leden kunnen vanaf 3 oktober gebruik maken van het telefoonnummer van het NIP: 

030-820 15 00. Dit nummer is alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Heb je een 

inhoudelijke vraag over je beroepsuitoefening? Kies dan in het keuzemenu voor het 

informatiecentrum van het NIP (elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur) of stuur een email. De 

medewerkers die in dienst zijn van de NVGzP gaan mee in het gefuseerde bureau en blijven 

bereikbaar. 

 

Wat gebeurt er met de website / nieuwsbrief / sociale media kanalen? 

In het najaar zal de gefuseerde vereniging een nieuwe huisstijl ontwikkelen. Tot die tijd blijven beide 

websites en beide nieuwsbrieven in stand. Voor de sociale media kanalen bekijken we per kanaal hoe 

we dit het beste vorm kunnen geven en wanneer we die om kunnen zetten. We zullen daarover op 

de betreffende kanalen communiceren. NVGzP leden ontvangen vanaf 6 oktober, naast de NVGzP 

nieuwsbrief ook de digitale nieuwsbrief van het NIP en vanaf 7 oktober ook het vakblad De 

Psycholoog. 

 

Blijft het NVGzP ledenportaal beschikbaar? 

 

Het ledenportaal van de NVGzP blijft voorlopig beschikbaar via de website van de NVGzP. De 

komende maanden bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit op een goede manier 

beschikbaar blijft voor de leden. 

https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/
https://psynip.nl/ledenvoordeel/
mailto:info@psynip.nl
https://psynip.nl/contactformulier-informatiecentrum/

