TOEWIJZINGSPROTOCOL VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGSVOORSTEL
VOOR DE OPLEIDING VERSLAVINGSGENEESKUNDE 2019
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Inleiding

In het hoofdlijnenakkoord ggz heeft de staatssecretaris van VWS voor 2019 eenmalig voor 9 extra
opleidingsplaatsen verslavingsgeneeskunde een subsidie (beschikbaarheidsbijdrage) beschikbaar
gesteld in het kader van het oplossen van de wachttijden in de ggz. Het gaat om aantoonbaar extra
opleidingsplaatsen t.o.v. wat instellingen al opleiden. GGZ Nederland zal subsidie aanvragen bij VWS
en is verantwoordelijk voor de toekenning van de opleidingsvergoedingen uit de subsidie aan
opleidende praktijkinstellingen.
Op basis van spelregels die door VWS zijn opgesteld stelt TOP Opleidingsplaatsen (hierna: TOP) een
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toewijzingsprotocol op . Op verzoek van GGZ Nederland stelt TOP een transparant en breed
gedragen toewijzingsvoorstel op voor de opleiding verslavingsgeneeskunde. Het toewijzingsvoorstel
wordt voorgelegd aan GGZ Nederland. GGZ Nederland stelt vervolgens het verdeelplan op en stelt
deze vast. GGZ Nederland is verantwoordelijk voor de toekenning van de subsidie. De
praktijkinstellingen aan wie een of meer subsidiabele plaatsen zijn toegewezen voor 2019 kunnen
vervolgens bij GGZ Nederland de subsidie aanvragen. Het verdeelplan is de basis voor het toekennen
van de subsidie per opleidende zorginstelling. Wijziging van het verdeelplan is na vaststelling niet
mogelijk.

In het toewijzingsprotocol wordt vastgelegd hoe het toewijzingsvoorstel tot stand komt. Hierbij gelden
de volgende aandachtpunten:






Het toewijzingsvoorstel moet transparant en toetsbaar tot stand komen.
TOP zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij het toewijzingsproces - waaronder in ieder geval de
individuele opleidende zorginstellingen - adequaat en tijdig worden geïnformeerd over alle voor
hen van belang zijnde aspecten van het toewijzingsproces.
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De opleidende zorginstellingen moeten expliciet de gelegenheid krijgen om een klacht op het
concepttoewijzingsvoorstel in te dienen.
TOP geeft in het toewijzingsprotocol de datum aan waarop de klacht uiterlijk moet zijn ingediend.
Als opleidende zorginstellingen hiervan binnen de gestelde termijn geen gebruik maken, mag zij
ervan uitgaan dat zij akkoord zijn met het concepttoewijzingsvoorstel.
TOP moet eventuele klachten op het concepttoewijzingsvoorstel vóór vaststelling van het
definitieve toewijzingsvoorstel hebben behandeld en verwerkt. In dat kader moet TOP aan de
instellingen die een klacht op het concepttoewijzingsvoorstel hebben ingediend, voorafgaand aan
de vaststelling, een inhoudelijke reactie op hun klacht geven.

TOP legt het toewijzingsvoorstel aan GGZ Nederland voor, voorzien van een verklaring dat zij het
voorstel conform haar toewijzingsprotocol heeft opgesteld.
TOP moet het toewijzingsvoorstel kunnen motiveren. Zij zorgt voor een administratieve organisatie op
grond waarvan zij op verzoek, bijvoorbeeld bij bezwaar- en beroepsprocedures, het
toewijzingsvoorstel per toewijzing aan een individuele opleidende zorginstelling kan onderbouwen.
In het protocol is vastgelegd dat TOP desgevraagd de relevante informatie aanlevert aan GGZ
Nederland.
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Door te klikken op spelregels wordt u verwezen naar het Spelregeldocument op de site van TOP
Opleidingsplaatsen
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Onder een klacht kan ook worden verstaan een zienswijze waarmee een praktijkinstelling gemotiveerd aangeeft
dat zij niet akkoord zijn met het voorstel.
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Toewijzingsprocedure

Praktijkinstellingen die een erkenning hebben voor de opleiding verslavingsgeneeskunde komen in
aanmerking voor toewijzing.
TOP gaat er vanuit dat de praktijkinstellingen die voor 29 november 2018 een of meer
opleidingsplaatsen bij de opleidingsinstelling Radboud Centrum Sociale Wetenschappen hebben
aangevraagd in aanmerking willen komen voor een subsidie.
In totaal zijn er 30 plaatsen aangevraagd bij de opleidingsinstelling. Op basis van het
toewijzingscriterium historisch volume zal TOP bepalen welke praktijkinstellingen in aanmerking
komen voor een gesubsidieerde plaats. TOP kijkt daarbij naar de toegewezen en ingevulde
opleidingsplaatsen in de jaren 2015, 2016 en 2018. TOP baseert zich hierbij op het overzicht dat we
ontvangen hebben van de opleidingsinstelling Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
Per praktijkopleidingsinstelling wordt het percentage van de historie berekend t.o.v. het totaal (de in
totaal ingevulde plaatsen in 2015, 2016 en 2018). Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het
beschikbare aantal subsidiabele opleidingsplaatsen. De uitkomst hiervan geeft het aantal subsidiabele
instroomplaatsen per praktijkopleidingsinstelling weer afgerond naar een geheel getal. Het getal wordt
naar beneden afgerond bij een uitkomst lager dan 0,50 of naar boven bij een uitkomst van 0,50 of
hoger. Als er na deze stap nog plaatsen over zijn, worden deze verdeeld over de
praktijkopleidingsinstellingen waarbij de afronding naar beneden heeft plaatsgevonden. Wanneer twee
praktijkinstellingen in gelijke mate recht hebben op een subsidiabele plaats geldt dat de
praktijkinstelling die recent meer plaatsen heeft ingevuld recht heeft op de plaats. Wanneer twee
praktijkinstellingen dan nog in gelijke mate recht hebben op een plaats wordt er geloot.

Voorbeeld: in totaal zijn er in de jaren 2015, 2016 en 2018 61 plaatsen ingevuld. Praktijkinstelling x
heeft in die jaren 6 plaatsen ingevuld. Dat is 6/61 = 9,83%. Dit betekent dat deze praktijkinstelling
recht heeft op 9,83 % x 9 = 0,88 plaatsen (afgerond 1 plaats).

TOP stelt voor 1 februari 2019 een concept toewijzingsvoorstel op. Hierin is aangegeven welke
praktijkinstellingen in aanmerking komen voor een of meer subsidiabele opleidingsplaatsen.
Het concept toewijzingsvoorstel wordt op 1 februari 2019 aan alle praktijk instellingen die een
subsidiabele opleidingsplaats hebben aangevraagd toegestuurd. Indien praktijkinstellingen niet in
kunnen stemmen met het voorstel, kunnen zij dit tot 15 februari 2019 aangeven. Zij kunnen dit doen
door het geven van een zienswijze waarbij zij motiveren waarom zij niet akkoord zijn met het voorstel
of zij kunnen een klacht indienen. Het bestuur zal binnen twee weken antwoorden op de ingediende
zienswijze/klacht.
Na afhandeling van de klachtenprocedure stelt TOP het definitief toewijzingsvoorstel op. De
praktijkinstellingen ontvangen het definitief toewijzingsvoorstel voor 14 maart 2019.TOP stuurt het
definitief toewijzingsvoorstel voor 22 maart 2019 naar GGZ Nederland. GGZ Nederland zal vervolgens
voor 12 april 2019 het verdeelplan vaststellen en communiceren aan de praktijkinstellingen.

De praktijkinstellingen die opgenomen zijn in het verdeelplan dienen voor 1 mei 2019 een subsidie
aan te vragen bij GGZ Nederland.
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Klachten(zienswijze)procedure

Praktijkinstellingen die ten aanzien van de totstandkoming van het concept toewijzingsvoorstel een
klacht hebben, kunnen deze bij het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen indienen tot 15 februari
2019. Klachten / zienswijzen zijn denkbaar in de volgende situaties:
a)
b)
c)
d)
e)

Het toewijzingsvoorstel is op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand gekomen;
Het toewijzingsvoorstel is niet transparant en/of niet toetsbaar tot stand gekomen;
Er is afgeweken van het toewijzingsprotocol;
Er is sprake van onzorgvuldige of onbehoorlijke bejegening.
TOP Opleidingsplaatsen heeft in redelijkheid niet tot dit voorstel kunnen komen.

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht/zienswijze zal het bestuur een uitspraak doen over de
klacht/zienswijze en de praktijkopleidingsinstelling ontvangt hierover onmiddellijk hierna bericht. Het
bericht bevat:
 Een besluit met betrekking tot de klacht
 Een onderbouwing van het bestuur waarop zij haar besluit baseert
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Planning toewijzing verslavingsartsen 2019

Activiteiten
Aanleveren definitieve instroomgegevens en
historie gegevens
Opstellen concept toewijzingsprotocol en
voorleggen aan GGZ Nederland

Wie

Uiterlijk

Opleidingsinstelling

3 december 2018

TOP

12 december 2018

Vaststelling toewijzingsprotocol
Toesturen toewijzingsprotocol aan
praktijkinstellingen
(concept) toewijzingsvoorstel sturen aan
praktijkinstellingen
Mogelijkheid tot indienen zienswijze/klachten
Uitspraak over ingediende zienswijzen / klachten
Definitief voorstel aan praktijkinstellingen
Definitief voorstel aan GGZ Nederland
Vastellen van verdeelplan en communiceren aan
praktijkinstellingen
Projectsubsidieaanvraag indienen bij VWS
Subsidie aanvragen door praktijkinstellingen bij GGZ
Nederland

Bestuur TOP

20 december 2019

TOP

21 december 2019

TOP

1 februari 2019

Praktijkinstellingen
TOP bestuur
TOP
TOP
GGZ Nederland

15 februari 2019
1 maart 2019
15 maart 2019
Voor22 maart 2019
12 april 2019

GGZ Nederland
Praktijkinstellingen

Voor 1 april 2019
Voor 1 mei 2019

