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Toegepast psychologen sluiten zich ook aan bij P3NL 
 
4 december 2019, Utrecht – De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste 
Psychologie (NBTP) sluit zich per 1 januari 2020 aan bij P3NL. Daarmee krijgt de 
federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een twaalfde lid. “Voor 
een veerkrachtig Nederland is samenwerking tussen zoveel mogelijk beroepsgroepen 
nodig. Hierbij willen we vanuit P3NL bijdragen aan een inrichting van de zorg die 
primair bepaald wordt door de professional en de cliënt, dus zonder de belemmeringen 
en  schotten zoals die door wet- en regelgeving worden veroorzaakt”, aldus Marnix de 
Romph, directeur van P3NL. Behalve de NBTP verenigt P3NL de volgende 
wetenschappelijke en beroepsverenigingen: de LV POH-GGZ, het NIP, de NVGzP, NVO, 
NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP. Bij elkaar hebben de verenigingen nu 
bijna 38.000 leden. 

De NBTP is een dynamisch platform waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van 

elkaar kunnen leren. In dit kader organiseert de NBTP voor haar leden jaarlijkse congressen, 

diverse bij- en nascholingen, intervisie bijeenkomsten, collegiale ontmoetingen en is betrokken 

bij opleidingszaken. Voorzitter Mieke van Herk van de NBTP: “Het afgelopen jaar hebben we 

binnen P3NL al heel intensief samengewerkt met het NIP en de psychodiagnostisch werkenden 

van de VVP om te komen tot een experiment met de bekostiging van de inzet van toegepaste 

psychologie. Door onze samenwerking heeft de NZa dat nu per 1 december opgenomen in de 

regelgeving en kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier nu gebruik van maken. Die 

samenwerking smaakt naar meer. Vandaar onze wens om toe te treden tot P3NL.” 
 

Meerwaarde 

Toegepast psychologen worden binnen het hbo en wetenschappelijk onderwijs vooral opgeleid 

door master-psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en master-pedagogen, waarmee 

de samenwerking met deze disciplines als het ware ingebed is in de vorming van de 

beroepsbeoefenaar. Inhoudelijk heeft de aansluiting van de NBTP voor P3NL grote meerwaarde 

omdat het de bestuurlijke samenwerking tussen de psychologische beroepen over de volle 

breedte bevordert. “Veel leden van de NBTP werken dagelijks samen met psychologen, 

psychotherapeuten en pedagogen. Het is belangrijk dat ook hun beroepsverenigingen dat doen 

om zo voor de patiënt de beste zorg te kunnen organiseren. En daar is het allemaal om 

begonnen”, aldus De Romph. 
 
______________________________ 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor meer informatie over P3NL kunt u contact opnemen met drs. Marnix de Romph MA (directeur) via 
marnix.de.romph@p3nl.nl of (06) 11 37 64 92. 
Voor meer informatie over de NBTP kunt u contact opnemen met Mieke van Herk (voorzitter) via 
mieke@bureaukaliber.nl of (06) 29 28 44 25. 
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