
 
 

 
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste 

beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar 
leden, biedt een platform voor het uitwisselen van kennis, en stimuleert voortdurende professionele 

ontwikkeling via registratie van deskundigheidsontwikkeling en accreditatie van scholingen. 
 
 

Het NIP zoekt per direct één of meer enthousiaste kandidaten voor de functie van 
 

lid Visitatiecommissie 
 
Wat ga je doen? 
Visitatie is een krachtig instrument om te reflecteren op het eigen functioneren of dat van je team en 
te komen tot concrete ontwikkelpunten. Het NIP heeft een instrument van visitatie ontwikkeld dat 
succesvol is bij de collega’s met een eigen praktijk. In 2020 is de tool uitgebreid naar de psychologen 
en orthopedagogen in de Gehandicaptenzorg. Het streven is dit ook uit te breiden naar het domein 
Ouderenzorg.  
 
De visitatiecommissie ondersteunt het NIP bij beslissingen over visitatie, is inhoudelijk betrokken bij 
het door ontwikkelen van relevante vragen en casuïstiek in de visitatie-tool, begeleidt de visiteurs en 
heeft de eindbeslissing over het al dan niet behalen van het visitatiecertificaat. 
 
Wat wij vragen van jou: 
De commissie vergadert gemiddeld 3 keer per jaar, liefst samen op kantoor maar tegenwoordig 
meestal via Zoom, waarvan 2 keer per jaar in groter comité met de visiteurs. De commissie wordt 
ondersteund door een secretaris van het NIP bureau. De benoeming is voor een termijn van 3 jaar, 
met de mogelijkheid tot verlenging voor opnieuw 3 jaar.  
 
Jouw profiel: 
Je bent minimaal GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) of Registerpsycholoog K&J NIP en hebt meer 
dan vijf jaar relevante werkervaring. 
Je bent lid van het NIP en hebt affiniteit met het onderwerp visitatie. We zoeken op dit moment 
vooral psychologen uit het werkgebied Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg, maar ook andere 
domeinen zijn erg welkom om te reageren. 
 
Wat bieden wij jou? 

 onkostenvergoeding voor de reiskosten; 
 waardering voor je werk door het NIP-bestuur en de leden. 

 
Heb je interesse? 
Stuur dan je motivatie en beknopt CV naar visitatie@psynip.nl. 
Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt kun je contact opnemen met de secretaris van 
de commissie via visitatie@psynip.nl of 030 - 8201 500. 
 


