
 
 

We zoeken per direct een enthousiaste kandidaat voor:   

Algemeen Bestuurslid sectie GGZ 
GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut 

(gemiddeld 2 uur per week) 
 
Een mooie kans om direct betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen in jouw werkveld en onderdeel te zijn 
van een actief, betrokken en professioneel bestuur. Het sectiebestuur bestaat uit een combinatie van 
psychologen uit verschillende disciplines binnen het GGZ werkveld.  
 
We hechten belang aan diversiteit en  verwelkomen daarom graag sollicitaties van mensen die momenteel 
in het bestuur ondervertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie over de sectie kijk je op www.psynip.nl/ggz  
 
Wat ga je doen?  
Samen met je collega’s uit het sectiebestuur en medewerkers van het NIP-bureau werk je aan: 

- Het opstellen en afstemmen van het jaarplan en de begroting van onze sectie 
- Uitvoeren van ons jaarplan binnen de afgesproken kaders 
- Organiseren van inhoudelijke activiteiten voor leden van onze sectie 
- Actief binden van onze sectieleden en het werk van de sectie zichtbaar en bekend maken 
- Het vertegenwoordigen van onze sectieleden in interne overleggen en werkgroepen van het NIP  
- Het vertegenwoordigen van onze vereniging in externe werkgroepen en verwoorden van de 

belangen van de psycholoog daarin op verzoek van het Algemeen Bestuur van het NIP 
- Het verwoorden van de standpunten van de sectie richting de pers 

 
Wat bieden wij  
Als onderdeel van het sectiebestuur van de sectie GGZ vervul je een spilfunctie bij onze vereniging. 
Wij bieden: 

- een interessante functie en een betekenisvolle carrière stap waarbij je als eerste op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen in het GGZ werkveld 

- de mogelijkheid je netwerk te vergroten 
- de unieke gelegenheid om daadwerkelijk invloed op het NIP beleid uit te oefenen 
- een uitgelezen kans om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor een veerkrachtige 

samenleving en de belangen van je collega-psychologen 
 
Wat neem je mee? 
Belangrijk is dat je je herkent in datgene waar het NIP voor staat en daar graag aan wilt bijdragen.  
Je hebt of bent daarnaast:  

- affiniteit en ervaring met beleidsontwikkeling en belangenbehartiging  
- interesse om je beroep verder te ontwikkelen en daar het voortouw in te nemen 
- voldoende expertise om te signaleren en adviseren over actuele beroepsinhoudelijke 

ontwikkelingen binnen het GGZ werkveld 
- de volgende competenties: integriteit, besluitvaardigheid, ervaring met visie ontwikkelen en 

uitdragen, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, onafhankelijkheid, creativiteit,  
- een team-player en je kunt het algemene belang van de vereniging in het oog houden 
- ervaring in- en affiniteit met een bestuurlijke functie 
- inzicht in verenigingsdynamiek  

 
Randvoorwaarden: 

- je bent lid van het NIP en de sectie GGZ of bent bereid dit te worden 
- je bent werkzaam binnen het GGZ werkveld als praktiserend psycholoog of vanuit de wetenschap 
- voldoende beschikbare tijd (naar schatting gemiddeld 4 uur per week) 
- ruimte voor deze functie voor een periode van 3 jaar en eventueel een herbenoeming van 3 jaar  
- je vervult geen (neven)functies die strijdig zijn met de belangen van het NIP 

 
Praktische zaken 
Het betreft een onbezoldigde functie. Je kunt wel gebruik maken van een reiskostenvergoeding en een 
vacatievergoeding van 750 euro per jaar. 
 
Geïnteresseerd?  
Je kunt voor meer informatie contact opnemen via info@psynip.nl    
Meteen solliciteren? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk op 20 januari 2023 naar: info@psynip.nl    
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