Nederlandse Werkgemeenschap
voor
Individual Psychologie

JAARVERSLAG 2021

Bestuurssamenstelling: Willy Hoekstra(voorzitter, secretaris/webmaster)
Theo Joosten(penningmeester)
Rein Zuidema (lid)
Lid(vacature)
Dit jaarverslag behelst het jaar 2021. In dit verslag wordt kort weergegeven welke
activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de NWIP.
Jubileum jaar
In 2021 bestond de NWIP 75 jaar. In dit jubileum jaar konden door deCOVID19 pandemie
geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden.
Toch is er voldoende aandacht besteed aan dit 75 jarig bestaan,
In de Nieuwsbrief is in de rubriek “Uit het Archief” ruimschoots beschreven waar de NWIP
voor staat in Nederland.
Ook de hedendaagse actualiteit werd door enkele van onze donateurs in prachtige
bijdragen beschreven.
NWIP en activiteiten in 2021
Dit jaar is het bestuur vier keer maal bijeen geweest.
In april is Rein Zuidema toegetreden als bestuurslid van de NWIP.
In de bestuursvergaderingen is er veelvuldig gesproken over de verdere uitwerking van de
ideeën uit 2020.
De NWIP heeft via de Internationale zomerschool ICASSI contact gelegd met Ursula Oberst.
Zij wil een workshop verzorgen over: Lifestyle, goals and priorities. Ze heeft op haar
Universiteit een master ontwikkeld, die ook in Nederland zou kunnen
worden gevolgd bij bijv. psychologen(als nascholing voor de BIG
registratie). Het is ook mogelijk om dit onder Hogescholen onder de
aandacht te brengen.
Verder heeft Dr Jon Sperry een webinar verzorgd over “case
conceptualization”. De deelnemers waren hier erg enthousiast over.
Vanuit het zgn. Canvas model hebben we als bestuur gesproken over de
toekomst van de NWIP.
In het kader van het jubileum heeft elke donateur het boekje Basic Concepts Adlerian
Theory van Zvit Abramson ontvangen.
De formaliteiten voor de invoering van de nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen)voor Stichtingen, verenigingen enz. is naar de Kamer van Koophandel
gestuurd.
Theo en Pauline hebben voor zusterverenigingen in het buitenland webinars verzorgd.
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ICASSI
Tot onze grote verrassing wordt de 55ste ICASSI zomerschool in Wageningen
gehouden.
Het bestuur is al druk bezig om zich voor te bereiden op dit jaarlijkse
evenement.
Annemare van Bodegom en Pauline Hofstra zijn gevraagd om mee te denken en te helpen
bij de organisatie van diverse onderdelen van de Zomerschool.
Enkelen van ons volgen het virtuele Adler Café. Elke maand is er een virtuele bijeenkomst.
Op onze website: www.adlerspsychology.com staan ook vele webinars van de Zomerschool.
IAIP
De IAIP heeft sinds dit jaar een geheel nieuw bestuur. Er wordt hard gewerkt aan een
nieuwe website en om alle zusterverenigingen te enthousiasmeren om bijdragen te leveren
aan de IAIP.
De virtuele jaarvergadering was niet een groot succes. Er werd veel gehakketakt over de
het beleid van de IAIP. Veelal lag dit in de persoonlijke verhoudingen binnen het bestuur.
Er werden zes nieuwe leden welkom geheten.
De jaarlijkse formulieren van de NWIP zijn opgestuurd.
Het bestuur bestaat nu uit :

Willy Hoekstra
Voorzitter; secretaris;
webmaster

Theo Joosten
Penningmeester

Rein Zuidema
Lid

Tot slot
Al met al is er in dit jubileumjaar op prettige wijze veel aandacht geweest voor de
Individual Psychologie.
De secretaris,

De voorzitter,
Willy Hoekstra
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