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Voorwoord
Dit boek verschijnt bij het 75-jarig jubileum van de beroepsvereniging van 
psychologen. De bijeenkomst voor de tiende verjaardag is dus alweer een 
mensenleven geleden. De oproep luidt dan: ‘Men wordt verzocht mee te 
brengen: distributiebescheiden voor 125 gram boter en suiker (of in natura), 
1 vleesbon, 1 kaasbon, broodbonnen en lakens en slopen’. Aldus de sobere 
uitnodiging voor het tweede lustrum in het naoorlogse jaar 1948 op het 
landgoed Drakenburgh in Baarn. 
 Het vak heeft zich dan inmiddels als zelfstandige studierichting losgemaakt 
van de filosofie. Het Nederlands instituut heet nog wel NIPP, met een tweede 
P voor ‘praktiserende’. Het ledental is tachtig: nog steeds niet echt veel. De 
bijeenkomst wordt ’s avonds toegesproken door Theo Rutten. Dat is niet 
zomaar een lid, of zelfs zomaar een van de allereerste hoogleraren psychologie. 
Nee, hij is zojuist in hoogsteigen persoon benoemd tot minister van Onderwijs 
en Wetenschappen. Een paar jaar na zijn aftreden wordt een ander uit de zeer 
kleine groep van eerste hoogleraren psychologie zowaar premier: Jan de Quay. 
Zij blijven ook in Den Haag doordrongen van het nut dat het beroep in drie 
kerndomeinen kan hebben: onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Dat 
belooft gouden tijden, en die komen er ook.
 Voor de oprichtingsvergadering van het NIPP op 26 september 1938 in het 
psychologisch ‘lab’ van de UvA zijn nog slechts tweemaal twaalf apostelen van 
het vak uitgenodigd. 75 jaar later is het aanvankelijk mannelijke vak voor driekwart 
vervrouwelijkt. Het ledental is opgelopen tot rond de dertienduizend en voor het 
jubileumcongres is dus het Media Plaza bij de Jaarbeurs in Utrecht nodig. 
 Daar hoort ook een boek bij. In de eerste briefing over dit boek staat: 
‘Vorm en onderliggende documentatie zijn volledig vrij. Wel zijn er ideeën. De 
psychologie en de rol van de beroepsvereniging in de laatste 75 jaar, met de 
nadruk op de laatste 25 jaar.’ En [mogelijk ook] ‘een toekomstvisie’ – mede 
met het oog op de aanstormende nieuwe generaties. Door recente affaires 
moet het centrale thema daarbij zijn ‘het geweten’ van het vak. Vertaald naar 
de praktijk komt dit neer op een steeds hernieuwde afbakening en bewaking 
van grenzen, oftewel wat wel en niet kan, en hoe dat kan worden vastgesteld 
en afgedwongen. Dat alles liefst in niet al te veel meer dan 130 pagina’s.
 Eerder hebben psychologiehistorici Tjibbe Anne Veldkamp en Peter van 
Drunen al eens gedurende twee manjaren serieus onderzoek gedaan. Zij werden 
begeleid door Pieter van Strien. Hun onderzoek richtte zich op de eerste halve 
eeuw van het NIP als instelling en resulteerde in een mooi vorig jubileumboek. 
Dit keer is er daarentegen maar vijf maanden tijd om een schets te maken van de 
ontwikkelingen in de daaropvolgende kwart eeuw. Ik heb daarom gekozen voor 
een iets lossere en meer journalistieke benadering die de veelzijdigheid van het 
vak ook aan studenten, cliënten en andere belangstellenden moet laten zien. 
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 Het gaat in deze 25 jaar om de snelle uitgroei en verdere vormgeving 
van het beroep in een alsmaar verschuivend spanningsveld. Mijn eigen 
specialisme wordt gevormd door spanningen en veranderingen in collectieve 
percepties. De psychologie manifesteert zich namelijk niet alleen privé in de 
rust van bovenkamers, binnenkamers en achterkamers, maar ook in de verdere 
omgeving. Ik wil dus in het NIP-huis niet alleen van binnen naar buiten kijken, 
maar vooral ook van buiten naar binnen – door wijd open ramen en deuren 
heen. 
 Als eerste aanleiding heb ik in het reconstructieproces vaak de pers 
gebruikt: de kolommen van NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw, 
aangevuld met andere dag- en weekbladen.1 De meeste onderliggende 
argumenten en nuances zijn vervolgens gehaald uit de jaarverslagen van het 
NIP en de naar schatting vijftienduizend pagina’s van het maandelijkse vakblad 
De Psycholoog die de afgelopen kwart eeuw zijn verschenen. Ik heb bovendien 
een kleine greep gedaan uit het archief van het NIP. Maar ik heb mij daarbij 
welbewust beperkt tot een aantal oude dossiers over communicatiebeleid 
en toekomstvisie.2 Daarnaast heb ik de monografieën geraadpleegd die in de 
literatuurlijst van dit jubileumboek zijn opgenomen. 
 Ten slotte heb ik in het voorjaar persoonlijke gesprekken van gemiddeld 
drie kwartier gevoerd met het merendeel van de sector- en sectievoorzitters 
van het NIP. Dit heb ik vooral gedaan voor het verkrijgen van aanvullende 
achtergrondinformatie over het feitelijke functioneren van hun domein, maar 
een enkele keer ook voor een kort citaat. Bovendien heb ik gesprekken 
gevoerd met een aantal anderen, bijvoorbeeld met mensen die een speciale 
expertise hebben op het terrein van de ‘geschiedenis en grondslagen’ of de 
‘theorie’ van de psychologie. Op deze terreinen ben ik lang geleden zelf ook 
een tijd werkzaam geweest. De citaten uit die interviews zijn niet afzonderlijk 
geannoteerd.

De opzet van dit boek is als volgt. Het gaat vooral over de laatste kwart eeuw. 
Ik heb geen conventionele instituutsgeschiedenis willen schrijven, maar eerder 
een psychosociale geschiedenis rond een evoluerende beroepspraktijk in een 
minimal meaningful context: zowel maatschappelijk als wetenschappelijk (Van 
Ginneken & Jansz 1986, Jansz & Van Drunen 1996, 2004). Ik heb daarbij voor de 
verschillende hoofdstukken een beperkt aantal grote thema’s onderscheiden, 
vaak op een terrein dat raakt aan een aangrenzende wetenschapsdiscipline. 
Die thema’s vallen niet samen met de sectoren en secties van het NIP, maar 
overlappen er soms wel ten dele mee. Het hoofdstuk over cultuur is uitverkoren 
om in verkorte vorm in De Psycholoog te worden opgenomen, maar niet 
opnieuw hier. Uitweidingen over forensische psychologie, mediation en andere 
deelonderwerpen moesten vanwege de omvang helaas sneuvelen. De laatste 
manuscriptversie had ook een uitputtend notenapparaat, maar voor het boek 
moest dat aanzienlijk worden uitgedund.
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 Binnen de hoofdstukken heb ik telkens in afzonderlijke paragrafen enkele 
grote kwesties besproken die de afgelopen 25 jaar speelden. Een kwestie is 
een onderwerp waarover betrokkenen van mening verschillen, waarover heftig 
wordt gediscussieerd en waarvan ook de bredere omgeving zich bewust wordt. 
Uiteindelijk ontstaat er over die kwestie vaak een nieuwe bijna-consensus. De 
kwesties spelen zich af in de actualiteit en leiden tot controversen in de media 
en de publieke opinie, soms zelfs tot ware hypes en scares. Het gaat daarbij 
vaak om gewetensvragen: Wat is waar en onwaar? Hoe kun je dat vaststellen? 
Hoe moet je ermee omgaan? Is er reden om dat in de toekomst te veranderen? 
 Wat ik over die kwesties schrijf, doe ik uiteraard geheel op persoonlijke titel, 
niet als officiële woordvoerder. De beroepsvereniging NIP en haar vakblad De 
Psycholoog vormen het belangrijkste platform waar de debatten plaatsvinden. 
Het NIP-schip ligt echter niet in de luwte op een gladde zee, zoals je zou kunnen 
denken, maar met luid klapperende zeilen op woelige baren.
 Dit jubileumboek moet wat mij betreft geen boek zijn om in een bureaulade 
te leggen, of op een boekenplank te zetten, maar om beurtelings gniffelend en 
geërgerd in te lezen, thuis of in de trein. Dus veel leesplezier gewenst!

Jaap van Ginneken

toekomst-binnenwerk.indd   6 18-11-13   10:35



7

Inhoud
voorwoord 4

inleiding – nedertrends 8

1 Media – psychologen en journalisten 13

2 studie – psychologen en de universiteit  23

3 recht – psychologen en juristen  31

4 beroep – psychologen en hun organisatie 41

5 Kind – psychologen en pegagogen 53

6 arbeid – psychologen en bedrijfsKundigen 67

7 lichaaM – psychologen en artsen 75

8 geest – psychologen en therapeuten 87

9 Kennis – psychologen en Methodologen 101

10 digitalisering – 

 psychologen en prograMMeurs 111

noten 125

literatuur 131

illustratieverantwoording 135

personenregister 137

danKwoord 141

over de auteur 143

toekomst-binnenwerk.indd   7 18-11-13   10:35



8

Dit boek gaat vooral over de recente ontwikkeling van de psychologische 
beroepspraktijk. Maar het wil die beroepspraktijk ook in een bredere weten-
schappelijke en maatschappelijke ontwikkeling plaatsen. Dus laten we eerst 
even stilstaan bij wat er de laatste decennia zoal in ons land is veranderd.
 De bestedingen en het vertrouwen van de Nederlandse consument 
vertonen op dit moment een dip. Het percentage dat zegt de gevolgen van de 
crisis in het eigen leven te voelen is gestegen tot een ruime meerderheid van 
60%. Maar ruim 80% beschouwt de eigen financiële positie nog als voldoende 
en de spaartegoeden staan met €330 miljard nog steeds op een record. 
 Volgens de laatste lijstjes is Nederland het op vier na rijkste land in 
dit werelddeel: na de belastingparadijzen Liechtenstein, Luxemburg en 
Zwitserland, en het olierijke Noorwegen. Volgens de laatste berekening van de 
kwaliteit van leven met de Human Development Index van de Verenigde Naties 
is Nederland van de 185 onderzochte leden het op drie na hoogst ontwikkelde 
land ter wereld. 
 Maar hoe zijn de leef- en belevingswereld in ons land de afgelopen kwart 
eeuw veranderd? En wat betekent dat voor de psychologiebeoefening van 
gisteren, vandaag en morgen? Dit soort vragen keert door deze hele verkenning 
heen regelmatig terug, maar laat ik hier alvast wat allereerste voorzetten geven. 
Bij het aftreden van koningin Beatrix in 2013 gaf NRC Handelsblad bijvoorbeeld 
een overzicht van de sociale veranderingen sinds haar aantreden aan het begin 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar ook andere terugblikken bieden 
aanknopingspunten. We kunnen daarbij tien trends onderscheiden. Deze trends 
zijn eerder al ingezet en zullen zich waarschijnlijk verder doorzetten.

trend 1: leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw is ingrijpend veranderd. Het aantal jongeren onder de 20 
jaar is in de genoemde periode gedaald van 31% naar nog maar 23%. Door 
vergrijzing is het aantal ouderen boven de 65 jaar daarentegen gestegen van 
11% naar 16% – en die laatste ontwikkeling begint nog maar net. Binnen 
slechts een paar jaar zal de laatste groep zelfs groter zijn dan de eerste. 
 De relatieve kosten voor sociale zaken en zorg zijn dan ook tijdens de 
regeringsperiode van Beatrix met meer dan de helft gestegen van 16,4% naar 
25,1% van de overheidsuitgaven. De toekomst van de zorg is een steeds groter 
punt van zorg. In 2010 oefenen al 1,2 miljoen mensen een zorgberoep uit en 
hebben 2,2 miljoen mensen een opleiding op dat terrein. Over nog eens dertig 
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Nedertrends 

toekomst-binnenwerk.indd   8 18-11-13   10:35



9

jaar zullen naar schatting een kwart van de werkende bevolking en van het bbp 
nodig zijn voor cure and care alleen (Van Vliet; Van Roijen et al.).

trend 2: bevolKing
De totale bevolking wordt nu geschat op 16,8 miljoen mensen. De bevolkings-
dichtheid behoort met bijna vijfhonderd per km2 al tot de hoogste van 
alle landen ter wereld. In plaats van spreiding is echter nog steeds een 
verdergaande concentratie bezig, die psychologische begeleiding vraagt. 
De drie Randstadprovincies vormen met rond de 7,5 miljoen inwoners nu al 
een van de grootste stedelijke agglomeraties van het continent. Toch lijken 
de buitengebieden nog steeds verder leeg te lopen. Noord- en Zuid-Holland 
hebben al meer dan duizend inwoners per km2, Friesland, Drenthe en Zeeland 
daarentegen nog slechts rond de tweehonderd.

trend 3: verstedelijKing
Het aantal gemeenten in het land is inmiddels in diezelfde tijd gehalveerd, 
terwijl hun gemiddelde inwonertal is verdubbeld. Dorpen worden voortaan 
samengevoegd. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat hij liefst toe wil 
naar gemeenten met ten minste honderdduizend inwoners. Het asfalt tussen 
die gemeenten is trouwens in dezelfde periode verdubbeld, net als het aantal 
auto’s en fietsen daarop. En hetzelfde geldt voor de mobiliteit. Die verdichting 
en schaalvergroting stellen steeds hogere eisen aan het woonklimaat en de 
sociale cohesie.

trend 4: wonen
Het aantal woningen is sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan verdrievoudigd. 
Bovendien zijn de kwaliteit en de oppervlakte van de gemiddelde woning 
aanzienlijk toegenomen. Tegelijk is het gemiddelde aantal bewoners per woning 
gehalveerd. De privéruimte krijgt dus letterlijk en figuurlijk een grotere plaats. 
Stellen trouwen niet meer of later, en scheiden eerder. Rond 1900 scheidde 
nog niet één promille van de paren, tegenwoordig ruim een kwart.
 Het aantal huishoudens is nu 7,5 miljoen en wordt rond 2040 naar verwachting 
8,5 miljoen. 85% van die groei is toe te schrijven aan eenpersoonshuishoudens, 
die het aantal huishoudens van gehuwden met kinderen tegen die tijd als de 
grootste categorie ruim zullen overtreffen. In de VS bestaat het merendeel van 
de huishoudens naar verluidt nu al uit singles. Die singles moeten psychosociale 
ondersteuning door anderen dus steeds meer buiten de deur zoeken.

trend 5: vervreeMding
Burgers leven al met al in moderne steden. Ze vervreemden steeds verder 
van het traditionele platteland, en helemaal van de natuur, van ongerepte flora 
en fauna. Volgens een Europees onderzoek dat wordt aangehaald door de 
Stichting Natuur en Milieu staat Nederland in weerwil van haar zelfbeeld aan 
de Europese top wat betreft luchtvervuiling. Aan de randen van het eens heilige 
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Groene Hart en Blauwe Hart wordt ondertussen steeds verder geknabbeld. 
Op natuurbehoud wordt fors bezuinigd, de biodiversiteit staat onder druk en 
in het thuisland van ’s werelds grootste oliemaatschappij wordt nog steeds 
veel minder dan elders in niet-fossiele brandstoffen en duurzame energie 
geïnvesteerd. Dat alles legt een druk op het welbevinden.

trend 6: KliMaatverandering
De laatste vijftien jaar behoren door klimaatverandering vrijwel zonder 
uitzondering tot de allerwarmste jaren in ons land sinds het begin van de vorige 
eeuw. Groningen en Utrecht hebben daardoor nu al de temperatuur gekregen 
die Parijs en Lyon slechts een enkel decennium geleden hadden. De bewolkings- 
en regenpatronen zijn ook veranderd. Daarom brengen we jaarlijks samen 
zo’n vijftien miljoen vakanties in het buitenland door, waarvan maar liefst bijna 
twee miljoen buiten Europa. Weg van de alledaagsheid, hongerig naar nieuwe 
indrukken, naar andere culturen in een globaliserende wereld. Soms exotische. 
Zo nemen we ideetjes over uit Oost-Aziatische levensbeschouwingen als het 
hindoeïsme, het boeddhisme en het taoïsme, en maken daarmee onze eigen 
‘new age’-filosofietjes.

trend 7: secularisering
Aan het begin van de vorige eeuw rekende nog 90% van de Nederlandse 
bevolking zich tot een van de grote christelijke geloofsrichtingen, 6% tot de 
kleinere en slechts 2% tot geen enkele. Aan het begin van de huidige eeuw 
is dat voor de grote christelijke geloofsrichtingen bijna gehalveerd tot 48%, 
met 10% voor ‘overige gezindten’ en 42% voor geen enkele. Dit geeft echter 
een geflatteerd beeld, want destijds ging iedereen bijvoorbeeld elke zondag 
naar de kerk, de strengen zelfs wel tweemaal. Maar tegenwoordig gaat men 
nog slechts tweemaal per jaar, namelijk met Kerstmis en Pasen, ‘voor het 
authentieke seizoengevoel’. Slechts 15% gaat volgens het CBS nog ten minste 
eenmaal per maand naar een christelijke kerk of bijeenkomst en slechts 4% 
van de overige gezindten bezoekt een moskee of tempel, terwijl 81% hoogst 
zelden of nooit naar een gebedshuis gaat.

trend 8: ontplooiingsdenKen
Nederland is dus met een overweldigende meerderheid van ‘niet-
praktiserenden’ inmiddels een van de meest geseculariseerde landen ter wereld 
geworden. Dat is ook zichtbaar in de ethische opvattingen over godslastering, 
abortus, kunstmatige bevruchting, buitenechtelijke seks, huwelijkstrouw, het 
homohuwelijk, euthanasie en nog veel meer. De meesten leven al lang niet 
meer voor God en het hiernamaals, maar voor zichzelf en hun naasten, hier en 
nu. Individuele en particuliere ontplooiing of zingeving zijn daarbij de centrale 
vragen geworden, en de psychologie moet daarbij helpen.
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trend 9: geluKsstreven
We zijn overigens niet ontevreden over ons leven. Nederlandse sociologen 
en psychologen als emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven, diens collega’s en 
promovendi zijn van oudsher voortrekkers in het wereldwijde geluksonderzoek. 
De wereldwijde opiniepeiler Gallup presenteerde vorig jaar op een conferentie 
van de Verenigde Naties een aantal enquêtes waaruit bleek dat Nederland 
zich ook dat jaar weer het op drie na gelukkigste land van de 155 onderzochte 
landen noemde.

trend 10: waardepatroon
Onderzoeken van de OESO en van de EU komen tot soortgelijke uitkomsten. 
Waardeonderzoek laat zien dat de burgers van Noordwest-Europese landen 
zoals de Scandinavische landen en Nederland vinden dat altruïsme bij hen 
overheerst, terwijl die van de zuidelijke landen vinden dat egoïsme bij hen de 
boventoon voert. De overwegend protestantse ethiek, zelfs onder Nederlandse 
katholieken, de humanistische traditie en de beperkte sociale ongelijkheid lijken 
daarbij een grote rol te spelen. 

Welke bijdrage levert het grote aantal psychologen in Nederland aan de hiervoor 
genoemde trends? De psychologendichtheid in ons land wordt vaak de hoogste 
ter wereld genoemd, met rond de 52.000 gediplomeerden sinds de introductie 
van het vak als zelfstandige studierichting 72 jaar geleden.
 Eind negentiende eeuw richtte hoogleraar Gerard Heymans in Groningen 
het allereerste laboratorium voor psychologische proefnemingen van Nederland 
in. Aanvankelijk gebeurde dit in zijn eigen huis aan de Stationsstraat en later aan 
de Emmiussingel. Maar uiteindelijk werd het laboratorium ondergebracht bij 
de universiteit. Als Heymans later zijn functie als rector magnificus neerlegt, 
houdt hij een beroemde rede. Daarin stelt hij dat de voorafgaande eeuw die 
van de natuurwetenschappen is geweest: ‘Eén langen “Sint Nicolaasavond” 
met cadeautjes voor de hele mensheid’, uiteenlopend van stoommachines tot 
elektrisch licht en nog veel meer. Hij kondigt daarop aan dat de twintigste eeuw 
die van de psychologie zal worden.
 Die twintigste-eeuwse psychologie bracht veel goeds: van diagnose-
hulpmiddelen tot therapeutische behandelingen. Maar het is geen enkel 
vergelijk met de alomtegenwoordigheid van het vak nu aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw. Want de psychologie, de psychologisering en 
de protopsychologisering zijn bezig steeds verder door te dringen tot in de 
haarvaten van de maatschappij: in het privéleven, in het bedrijfsleven en bij het 
overheidsbeleid (Tiemeijer). Ze zijn een integraal onderdeel geworden van onze 
totale beschaving. 
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