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Missie:  In een continu veranderende wereld worden mensen en organisaties steeds weer met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Psychologen, die weten wat ze doen, maken het mogelijk dat iedereen het beste uit zichzelf haalt.  
Visie:      Wij ondersteunen psychologen, bewaken de professionele norm van ons vak en bevorderen een hoge wetenschappelijke standaard. Zo weet iedereen die een beroep doet op een psycholoog dat zij de beste kwaliteit krijgen en maken we     
                  onze samenleving continu veerkrachtiger  

Pijler 1    Kwaliteit van onze beroepsuitoefening hooghouden                                                                      Pijler 4    Wij zijn van en voor onze leden        

Pijler 2     Een veerkrachtige samenleving                                                                                                     Pijler 5    Vergroten van de zichtbaarheid en de identiteit van de psycholoog                                    

Pijler 3    Het NIP als invloedrijke speler                                                                                                                                                               
                   

Onderwerp 
Noem hier je activiteit, project, dossier concreet maar 
op hoofdlijnen 

Acties 

Formuleer wat je op dit onderwerp wilt doen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel 
Realistisch en Tijdsgebonden) 

Welk resultaat wordt er in 2023 
behaald? Op welke termijn?  
 

Waarom is dit belangrijk voor onze leden? Gevraagde bijdrage vanuit 
bureau 
Noem inzet bureaumedewerkers 
(beleid/communicatie) 

 
Implementatie kwaliteitsstandaarden en 
ontwikkeling handreikingen t.b.v. de 
bevordering van de beroepsuitoefening 

 

- De bestuursleden houden de ontwikkeling m.b.t. implementatie van 
kwaliteitsstandaarden goed in de gaten, via o.a. de AKWA-website en 
nieuwsberichtgeving.  

- Er wordt samen met de sectie Startende Psychologen meegedacht met 
de ontwikkeling van een handreiking voor werkbegeleiding 
masterpsychologen. In de handreiking is aandacht voor inhoud, 
frequentie en minimale voorwaarden van werkbegeleiding aan 
masterpsychologen in de GGZ, met het doel dat er in de praktijk gewerkt 
wordt volgens de voorwaarden uit de handreiking en masterpsychologen 
de handreiking kunnen gebruiken richting werkgever/directie/manager 
als dat niet het geval is. Mila, Ranne en Abigaël zijn hierbij betrokken.  

- Vlak voor publicatie van de handreiking wordt met afdeling 
Communicatie gekeken naar hoe we de handreiking gaan 
promoten/verspreiden. 

- In elke sectienieuwsbrief verschijnt 
een berichtje met de laatste 
ontwikkelingen rondom de 
implementatie van 
kwaliteitsstandaarden met links naar 
de door AKWA ontwikkelde tools 
geschreven door de werkgroep 
Communicatie.  

- Dat berichtje wordt na verschijnen 
van de sectie nieuwsbrief ook 
gedeeld op de social mediakanalen 
door de werkgroep Communicatie.  

- De handreiking masterpsychologen 
wordt tweede kwartaal 2023 
gepubliceerd  
 

Door onze leden goed te informeren kunnen 
psychologen hun vak beter uitoefenen en 
zich meer richten op de inhoud i.p.v. 
uitzoekzaken.   
Het is belangrijk dat alle masterpsychologen 
volgens bepaalde voorwaarden werkervaring 
opdoen, zodat de kwaliteit van het werk 
wordt bevorderd en zij kunnen leren van hun 
werkbegeleider.  

- Vanuit afdeling beleid 
krijgt de sectie regelmatig 
updates m.b.t. de recente 
richtlijnontwikkelingen.  

- Communicatie denkt 
actief mee m.b.t. onder 
de aandacht brengen van 
de handreiking. 

 

 
Ledenbinding vergroten d.m.v. de 
inhoudelijke thema’s ‘kwaliteit van zorg en 
‘preventie’.   

 

 
 

- Er worden interessante sprekers gezocht voor webinars over deze 
thema’s (Mila).  

- Bijwerken van de website van de Sectie door de werkgroep 
Communicatie.  

- Alle bestuursleden houden de berichtgeving m.b.t. deze thema’s in de 
gaten en betrekken de coördinator op het moment dat ze graag willen 
reageren op berichtgeving, of sturen interessante artikelen door aan 
Suzan voor de nieuwsbrief. 

- Er wordt een position paper decriminalisering van drugsgebruik 
opgesteld m.b.t. preventie op basis van de werkwijze van de Portugese 
psychologen door Peter Greeven en Hendrik Roozen.  

- Er vinden regelmatig afspraken met communicatie plaats i.h.k.v.: 
*hoe er meer contact en interactie met de leden bewerkstelligd kan 
worden  
*promotiefilmpje van de sectie onder de aandacht van niet-leden 
gebracht kan worden en ingezet kan worden voor ledenwerving  
*aantal ‘NIP-gezichten’ naar voren gebracht kan worden m.b.t. deze 
thema’s.    
*vergroten zichtbaarheid van de sectie in het werkveld en bij studenten 
psychologie m.b.v. deze inhoudelijke thema’s. 

 

 

- In het tweede, derde en vierde 
kwartaal vindt een inhoudelijk 
interessant webinar plaats.  

- In elke sectienieuwsbrief verschijnt 
een berichtje in het kader van deze 
inhoudelijke thema’s. 

-        Position paper decriminalisering van    
drugsgebruik wordt in oktober   
         2023 gepubliceerd. 
- Ledenaantal (eerste keuze) sectie 

groeit van 65 naar 75. 

Leden hebben met name interesse voor 
zaken die direct op de eigen 
beroepsuitoefening betrekking hebben. Door 
te focussen op een aantal thema’s dragen 
we gestructureerd bij aan kennisontwikkeling 
op deze thema’s. 

- Vanuit communicatie 
wordt er actief 
meegedacht m.b.t. 
ledenbinding, 
ledenwerving, 
positioneren van de 
sectie richting pers en 
verspreiden position 
paper. 

 
Versterken van de positie van de 
psychologen binnen het GGZ-
bekostigingsmodel. 
 

- De toenemende prestatiedruk, de zwaardere cliëntenpopulatie en de 
concurrentie van partijen die niet-evidence based behandelen maar 
hetzelfde vergoed krijgen, wordt meegenomen in een position paper 
richting zorgverzekeraars t.a.v. de positionering van de psychologen. 

- Bij de positionering van de psychologen wordt rekening gehouden met 
de verhouding t.o.v. andere (medische) beroepsgroepen zoals de 
verslavingsarts en de verpleegkundig specialist 

- Binnen de verslavingszorg blijft 
gewerkt worden volgens de 
zorgstandaarden en zijn voldoende 
psychologen werkzaam om dit ten 
uitvoer te brengen.  
 

Bij een betere positie van psychologen 
binnen de bekostiging, voelen onze leden 
zich meer gewaardeerd en worden ze beter 
beloond voor het werk dat ze doen. 

- Beleid haalt bij 
aankomende wijzigingen 
regelmatig input op bij de 
sectie en houdt de sectie 
op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  
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- Er wordt ingezet op het werken volgens de geldende zorgstandaarden 
binnen de verslavingszorg met aandacht voor voldoende psychologische 
behandeling. 

- Beleid helpt mee met het 
schrijven van de position 
paper 

 

 
Inhoudelijke bijeenkomsten in 2023 

 
- Studiedag samen met sectie Forensische Psychologie op 10 maart over Forensische Verslavingszorg bij Het Huis in Utrecht 
- 3 webinars verspreid over het jaar (tweede kwartaal over onderwerp X op datum Y, derde kwartaal over onderwerp X op datum Y, vierde kwartaal over onderwerp X op datum  Y) 
- Werkbezoek of meet & greet naar een verslavingsinstelling in het land. 
- Bezoek aan onze collega’s in Noorwegen in het voorjaar van 2023 om meer informatie en kennis te krijgen over de werkwijze in de verslavingszorg in Noorwegen en hoe het instituut van psychologen daar 

georganiseerd is.  
 

 
Vertegenwoordiging en samenwerkingen 
Waar is sectie door wie vertegenwoordigd? 
Welke externe en interne samenwerkingen zijn er? 
Wie is er beschikbaar voor persvragen? 

 

 
Er wordt deelgenomen aan de NIP-klankbordgroepen IZA en Opleidingen. 
Met input van de sectie Startende Psychologen wordt er een handreiking Werkbegeleiding Masterpsychologen opgesteld. 
De voorzitter van de sectie neemt deel aan de overleggen van Verslavingskunde Nederland.   
Peter Greeven en Hendrik Roozen zijn het eerste aanspreekpunt voor persvragen.  
Bestuurslid Abigaël Herschberg is eerste aanspreekpunt voor Richtlijnen.  
 


