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WAARDEVOLLE TOOLS OPGELEVERD:

2022 was het jaar van verbinding: het NIP en 

de NVGzP fuseerden. We vormen nu samen 

een grote, krachtige beroeps vereniging voor 

alle psychologen. We hebben de Kamer BIG-

opleidelingen, de Kamer GZ-psychologen en de 

Kamer Specialisten verwelkomd, naast diverse 

andere organen zoals de expertgroep Klimaat- en 

gedragsverandering.

 in 2022

Onze actieve leden zorgden voor meer dan 

100 inhoudelijke bijeenkomsten, webinars 

en factsheets waarmee onze leden hun 

kennis en netwerk konden vergroten. Er zijn 

video’s gemaakt, bijvoorbeeld over de cao 

GGZ, een reeks over de klinisch psycholoog, 

de gz beroepseed en een vlogserie van een 

scientist practitioner.

1.000                               ledenvragen 
beantwoord over de 

uitoefening van ons beroep.

100 activiteiten

Kwaliteit

We borgden de kwaliteit van de beroepsuit-

oefening, onder andere door: de ramingen van 

de opleidingsplaatsen te verhogen, de post-

master Arbeid & Organisatiepsycholoog te 

realiseren én 21 richtlijnen te autoriseren.

Belangen
behartigd

We hebben de belangen van psychologen 

behartigd in verschillende werkvelden, 

waaronder jeugd, zorg, arbeid en 

organisatie, en bij de vele landelijke 

ontwikkelingen die spelen. Bijvoorbeeld 

bij cao-onderhandelingen, IZA, 

hervormingsagenda jeugd en Landelijk 

Kwaliteitsstatuut.

geborgd

EEN TERUGBLIK

De webinars vind 

je hier terug



Zelf bijdragen 
aan onze 

ambities 
voor 2023?

WORD ACTIEF LID! Je kunt je 

op talloze manieren inzetten voor 

ons beroep en voor je vakgenoten. 

Neem contact met ons op.

Waar het NIP voor staat

       Het beroep versterken

       De kwaliteit borgen

       Psychologen verenigen in 2023

Beroep en opleidingen BIG

Het NIP vindt de kwaliteit van opleiding en 

beroep van groot belang. Daarom zijn we 

initiatiefnemers van de Beroepenstructuur 

Psychologische Zorg en nauw betrokken bij het 

Programma APV en EVC.

Belangen (breed) behartigen

De belangen van onze leden behartigen we op veel 

verschillende plekken: bij ministeries, partners 

in diverse werkvelden (zoals verenigingen, 

universiteiten, opleidingscentra). We zijn betrokken 

bij vele programma’s in het land.

Bijeenkomsten organiseren
In de volle breedte van de psychologie.  

Houd 9 juni 2023 in elk geval vrij: dan vindt  

het NIP jaarcongres plaats.

Klachten- en  
geschillenregeling bieden

Vanaf 1 januari 2023 biedt het NIP een  

klachten- en geschillenregeling.

De Wegwijzer Wet-  
en Regelgeving voor  

GZ-psychologen uitbrengen

De wegwijzer wordt naar verwachting begin 

2023 opgeleverd.

Beroepscode herzien
De huidige Beroepscode uit 2015 wordt,  

mede op basis van input van onze leden,  

in 2023 herzien.

@Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

030-820 15 00 info@psynip.nl
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