
 

 

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 17.000 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 een of meer enthousiaste kandidaten voor de functie van 

 

Commissielid Registratie- en Accreditatiecommissie LWP 

 

Wat houdt het werk in? 

De Lichaamsgericht werkend psycholoog (LWP) betrekt het lichaam direct en concreet in het 

bevorderen en verdiepen van het emotioneel bewustzijn. Cliënten worden bewuster gemaakt van 

signalen van het lichaam, krijgen meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest en kunnen 

zo leren de eigen geestelijke én lichamelijke gezondheid weer in balans te brengen en houden. 

 

De commissie streeft ernaar de professional tijdens het registratietraject tot Lichaamsgericht 

werkend psycholoog te begeleiden en te ondersteunen met vlot en deskundig advies.  

De commissie accrediteert bij- en nascholingen o.a. op inhoudelijke criteria en docenten en kent 

punten toe die professionals kunnen opvoeren voor hun herregistratie.  

Deze subcommissie binnen de LWP is een interessante commissie. Je krijgt het verschillende 

cursusaanbod binnen ons vakgebied onder ogen om te beoordelen en levert daarmee een 

belangrijke bijdrage aan onze professionalisering. 

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

De commissie vergadert gemiddeld twee tot drie keer per jaar, meestal telefonisch of via 

videobellen. Het beoordelen gebeurt tussentijds via een online platform en kan vanaf je eigen 

werkplek. Een cursusbeoordeling vraagt ongeveer twintig minuten. In totaal is de belasting ongeveer 

twee uur in de maand. 

Je wordt ingewerkt voordat je start met beoordelen en tijdens de vergaderingen kun je met de 

andere commissieleden van gedachten wisselen. De commissie wordt ondersteund door een 

secretaris van het NIP bureau. 

 

Vereisten 

Je bent GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) dan wel toegelaten tot de opleiding tot GZ-psycholoog. Of 

je bent ingeschreven in een NIP-register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP is toegekend, 

aangevuld met een opleiding op het kennisterrein van de Lichaamsgericht werkend psycholoog. Je 

hebt meer dan vijf jaar relevante werkervaring. 

Je bent lid van het NIP en hebt affiniteit met het onderwerp beroepsregistraties. Het is een pré als je 

ook lid bent van de sectie LWP. 

Daarnaast beschik je over voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen bij te wonen en om 

tussentijds online beoordelingen af te geven over dossiers. 

 

Wat bieden wij jou? 

Per beoordeeld registratiedossier krijgt een commissielid een vergoeding van € 20,00. Per 
beoordeelde accreditatieaanvraag geldt een vergoeding van € 15,00. Eventuele reiskosten kun je  

declareren. Naast de vergoeding geldt dat de activiteiten voor de Registratiecommissie meetellen 

voor herregistratie onder ‘facultatieve activiteiten’. 



 

 

 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatie en beknopt cv naar de afdeling Registraties en accreditatie via 

registraties@psynip.nl. Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen? Neem dan contact op 

met de secretaris van de commissie via registraties@psynip.nl of 030 - 8201 500. 
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