
Overzicht werkgroepen programma 

Beroepenstructuur psychologische zorg 

 

 

• Werkgroep landelijk kwaliteitsregister  

Opdracht (of doel) werkgroep: zorg dat er op 1-1-2024 een overkoepelend 

landelijk kwaliteitsregister is voor de BIG-geregistreerde psycholoog waarin voor 

de cliënt en verwijzer inzichtelijk is welke expertise de BIG-geregistreerde 

psycholoog heeft.  

Leden van de werkgroep 

 

 

Functie Naam 

Voorzitter Herma van der Wal 

Projectleider Anne Wisman 

Vijf leden namens 15 specialistische verenigingen Nel Draijer 

Haiko Jessurun 

Mark van der Meer 

Ronald Roskam 

Hubert van der Kleij 

Lid namens NIP Anne Buunk 

Lid namens NVGzP Patricia van Oppen  

Lid namens NVP Marianne Hagenaars 

Lid namens FGzPt Mark Eujen 

Programmamanager Mike Rozijn 

 

Werkt momenteel aan: opzet van het register, criteria voor opname aantekeningen over expertise, 

beheer en toezicht van het nieuwe register.  

 

• Werkgroep gezondheidszorgpsycholoog generalist 

Opdracht (of doel) werkgroep: zorg dat in 2025 in artikel 3 van de Wet BIG een 

nieuw basisberoep psychologische zorg benoemd wordt, namelijk de 

gezondheidszorgpsycholoog generalist. Hiervoor dienen de beroepen Kinder- en 

Jeugd psycholoog NIP en gz-psycholoog te worden samengevoegd.  

Leden van de werkgroep 

Functie Naam 

Voorzitter Els Govers 

Projectleider Anke Jannink 

Lid namens NIP Hanneke Visser 

Lid namens NVGzP Francien Engelhard 

Lid namens NVP Monique Buitenhuis 

Lid namens CSGP Yaël Meijer 



Lid namens HCO gz-

psycholoog 

Marijke Pijnenborg en/of 

Hermien Elgersma 

Een hoofdopleider K&J Helen Bakker 

Programmamanager Mike Rozijn 

 

Werkt momenteel aan: beschrijving deskundigheidsgebied en competentieprofiel. Daarna volgen 

onder andere de eisen aan de opleiding en overgangsregelingen. Deze beschrijvingen stemt de 

werkgroep af met diverse partijen waaronder de (hoofd)opleiders en beroepsverenigingen. Deze 

beschrijvingen worden uiteindelijk door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en 

Psychotherapeut (CSGP) voorgelegd aan de minister van VWS met het verzoek hier een AMvB 

(Algemene Maatregel van Bestuur) van te maken en de wet aan te passen. 

 

• Werkgroep klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT) 

Opdracht (of doel) werkgroep: zorg dat er in 2025 het nieuwe specialisme KP-PT 

is. Hiervoor dienen het specialisme klinisch psycholoog (nu art. 14) en het 

basisberoep psychotherapeut (nu art. 3), te worden samengevoegd. Op verzoek 

van de stuurgroep beroepenstructuur heeft het CSGP de regie over deze 

opdracht.  

Leden van de werkgroep:  

Functie Naam 

Voorzitter namens CSGP Marcus Huibers 

Projectleider Anke Jannink 

Plv. projectleider Dick Frijlink 

Lid namens CSGP Jeanette Dijkstra 

Lid namens NIP Kees Jan van der Boom 

Lid namens NVGzP Annette van Schagen 

Lid namens NVP Francisco Steenbakkers 

Programmamanager Mike Rozijn 

 

Werkt momenteel aan: beschrijving deskundigheidsgebied en competentieprofiel. Daarna volgen 

onder meer eisen voor (her)registratie, eisen aan de opleiding en overgangsregelingen. Deze 

beschrijvingen, eisen en regelingen worden door het College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog (CSGP) afgestemd met o.a. hoofdopleiders en vastgelegd in een besluit 

KP-PT van het CSGP. Het CSGP vraagt uiteindelijk de minister van VWS met dit besluit in te stemmen. 

Het CSGP stemt intussen met VWS af dat het beroep psychotherapeut uit artikel 3 van de Wet BIG 

wordt gehaald. 

 

https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/college
https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/college

