
 
 

De sectie A&O van het NIP zoekt per direct een enthousiaste kandidaat voor de functie van  
 

Algemeen Bestuurslid sectie A&O 
 
Een mooie kans om direct betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en deel uit te 
maken van een actief, gezellig en effectief bestuur. 
 
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 13.500 leden is het 
NIP de grootste landelijke beroepsvereniging van psychologen. Met ca. 45 medewerkers zet het NIP 
zich in voor de belangen van de psycholoog als professional en voor de psychologie als vak. Dit doen 
we door de standaard van de professionals hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te 
zetten. Door onze omvang en brede vakinhoudelijke expertise zijn we bovendien een serieuze 
gesprekspartner in Den Haag. Wij zitten geregeld aan tafel met uiteenlopende instanties, van 
ministeries tot politici en natuurlijk ook met andere belangenverenigingen. Daarnaast verbinden wij 
onze psychologen en hun verschillende vakgebieden met elkaar zodat zij hun vakkennis kunnen 
vergroten en hun zakelijke netwerk verder uitbreiden. 
 
Over de sectie A&O 
Binnen het NIP zetten 16 secties zich in voor een bepaald werkveld binnen de psychologie. De sectie 
A&O is één van deze secties, waarin psychologen hun krachten bundelen. De sectie werkt samen met 
het bureau onder andere aan zaken als het verstevigen van de registers A&O en A&G, het opzetten 
van een postmastertraject, het verbeteren van verbinding wetenschap & praktijk, positionering richting 
overheid, en thema’s als burn-out en artificiële intelligentie. Daarnaast zijn er vaak actuele thema’s die 
de aandacht vragen, zoals de coronacrisis en het meedenken met beleidsmakers in Den Haag over 
het voorkomen van negatieve gevolgen hiervan voor werkenden. Er zijn ruim 2000 leden aangesloten 
bij de sectie A&O. Binnen het bestuur werken ervaren collega’s, pas afgestudeerde psychologen en 
studenten enthousiast samen. Voor meer informatie over de sectie: www.psynip.nl/sectieao    
 
Wat bieden wij je 
Wij bieden je een interessante functie waarin je je netwerk en beleidsbeïnvloeding kan vergroten. Je 
bent bezig met de actualiteiten op het gebied van A&O en A&G. Er is een reiskostenvergoeding en 
een vacatievergoeding van 75 euro per vergadering. Daarnaast werk je samen met de medewerkers 
op het NIP bureau bij het uitvoeren van je bestuurstaken. Zo stem je bijvoorbeeld af met de afdeling 
communicatie rondom een interview met de pers en bij een gesprek op een ministerie ga je samen 
met een beleidsmedewerker van het NIP. 
 
Jij bent:  

• Enthousiast over beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op het gebied van de A&O 
psychologie; 

• Inspirerend door een actieve en enthousiaste inbreng;  

• In staat praktijkervaring in een breder perspectief te plaatsen; 

• Bereid om namens het NIP de pers te woord staat m.b.t. A&O thema’s; 

• Expert op het gebied van actuele en bestaande beroepsinhoudelijke (beleids)onderwerpen of 
ontwikkelingen binnen het A&O werkveld; 

• Een teamspeler met initiatief; 

• Iemand die constructieve bijdrage kan geven in een omgeving waarin meerdere belangen spelen. 
 
Jij brengt met je mee: 

• Een academische opleiding psychologie en je bent of wordt lid van het NIP en de sectie A&O; 

• Kennis van en ervaring met de A&O als praktiserend psycholoog en in bestuurlijke functies; 

• 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. 
 
Meer informatie?   
Stuur je motivatiebrief en cv naar sectieao@psynip.nl of neem contact op via dit e-mailadres. 
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