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De GZ-psycholoog als generalist

• Behoefte aan ‘breed opleiden’

• Hoe faciliteer je dit generalistische karakter

• Samenwerking in opleidingsverband



Beschrijving Proeftuinen

• Uitwisseling met gesloten beurs

• Centraal werkgeverschap met detachering

• Detachering zonder centraal werkgeverschap



Doelstelling van de inzet van proeftuinen

• Proeftuinen moeten informatie opleveren hoe TOP in de 
toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale 
samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere 
instellingen/praktijken kunnen participeren en die over een 
passende infrastructuur beschikken om de GZ-psycholoog op te 
leiden als generalist.



Reikwijdte

• Het betreft de opleiding tot GZ-psycholoog.

• Het ging om de instroomplaatsen toegewezen voor de jaren 
2019 en 2020 en de opleidingsroutes die hiervoor worden 
gepland (vanaf 2020 betreft het daarmee doorstroomplaatsen).

• Het betreft instroomplaatsen voor de GGz sectoren (basis GGz en 

specialistische GGz, uitgevoerd in instellingen en vrijgevestigde praktijken), alsmede 
voor de sectoren gehandicaptenzorg, ouderenzorg, epilepsie, revalidatie en 
ziekenhuiszorg.



Waaraan moesten proeftuinen voldoen? 

• Instellingen/praktijken vormen een samenwerkingsverband dat als 
proeftuin gezamenlijk de verantwoordelijkheid wil dragen voor het 
breed opleiden van gz-psychologen.

• Het samenwerkingsverband is geformaliseerd en heeft de ambitie om 
een robuuste en vitale ondersteunende infrastructuur te realiseren om 
de piog’s optimaal te bedienen (piog en opleiden staan centraal).

• Een ‘grote’ instelling is zowel bestuurlijk als opleidingsmatig bereid hierin 
een trekkersrol te vervullen.

• Het samenwerkingsverband heeft tenminste een volume van 10 
instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog (toewijzing 2018).

• Het samenwerkingsverband wijst een of meer contactpersonen aan.



Waaraan moeten proeftuinen voldoen? 

• Meerdere praktijksetting (minimaal 4 settings in 2 instellingen) 

• Gezamenlijke aanvraag van opleidingsplaatsen bij TOP. 

• Gezamenlijke visie op opleiden; een ‘opleidingsteam’ en ‘een 
opleidingsplan’. 



Waaraan moeten proeftuinen voldoen? 

• Hoofdopleiders en opleidingsinstellingen worden actief 
betrokken (en keuren plekken goed)

• Gezamenlijke werving en selectie. 

• Regierol en verantwoordelijkheden zijn helder belegd. 

• Heldere afspraken over in- en uittreden, omgaan met conflicten 

• Heldere afspraken over werkgeverschap en kostenverdeling. 



Waaraan moeten proeftuinen voldoen? 

• De proeftuin is bereid om mee te werken aan een of meer 
platformbijeenkomsten om de opgedane kennis met collega-
proeftuinen te delen.

• De proeftuin werkt mee aan een (tussentijdse) evaluatie van de 
gezette stappen en de behaalde resultaten.

• De proeftuin is bereid om mee te denken over stappen die 
gezet kunnen worden om de gevonden oplossingen op grotere 
schaal in praktijk te brengen.





VWS (7 mrt 2018)

Toekomstbestendig opleiden

*Ontwikkeling psychologische vervolgopleidingen in Nederland 
succesvol (hooggekwalificeerde BIG-psychologen die breed opgeleid worden, veel vraag 
vanuit werkgevers, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor competenties in de praktijk, 
goede samenwerking tussen hoofdopleiders, praktijk- en opleidingsinstellingen). 

*Aandachtspunten 

-capaciteit (tekorten), 

-financiering (kostendekkendheid, ‘alle sectoren moeten meebetalen’), toewijzing (maak kwaliteit leidend i.p.v. 
historie, meer stabiliteit), 

-governance (kloof tussen regelgeving en praktijk).

*Pleidooi: 

duidelijke beroepenstructuur (met één basisberoep, goed te onderscheiden specialismen en evt. een aantal 
uitstroomprofielen).



Initiatief:

• Breed opleiden regionaal 
organiseren: 

Besteed in de opleidingen nog meer 
aandacht aan de diverse (sub)domeinen 
binnen de GGZ (bijv. Jeugd, Ouderen, 
Forensisch, VG). Een opleidingsinfrastructuur 
die gebaseerd is op regionale samenwerking 
(‘opleiden in regionale consortia’) zou dit 
kunnen bevorderen. 

• Proeftuinen: 

Stimulans door stichting TOP tav opleiden in 
regionale samenwerkings-verbanden
middels‘proeftuinen’.



Vanaf hier break out sessie



Proeftuin Casus
GGZ Oost Brabant

Samenwerking met 
gesloten beurs en 
detachering



Waarom de ambitie om een 
proeftuin te worden

• Meerwaarde van opleiden in het netwerk was al zichtbaar. 
Proeftuin biedt de mogelijkheid om die samenwerking te 
verduurzamen.

• Positieve ervaringen met de Peel Campus. Samenwerking van 
verschillende instellingen opleiden van HBO en MBO 
verpleegkundigen

• Samen Beter project met de zorgverzekeraars met o.a.

– Ont-schotten door samenwerking op de werkvloer. 

– Meer doorstroom van specialistisch naar basis GGZ



Wie wordt samenwerkingspartner?

• Erkende praktijkinstellingen in de regio

• Historische samenwerkingspartners

• Nieuwe samenwerkingspartners

• Actief uitbreiden naar andere sectoren



Onderzoeken van mogelijkheden

• Inventariseren van potentiele kandidaten via zorgmanagers, 
programmaleiders, projectleiders etc..

• Potentiele partners benaderen via reeds bestaande contacten 
(E-mail, telefonisch overleg laten inplannen, andere 
ontmoetingsmomenten)

• Uitnodiging voor Praktijkopleiders en collega’s 
(accountmanagers en beleidsmedewerkers) voor face to face 
overleg.



Overeenstemming (GGz O-B)

Diversiteit in 

• Visie: Gezamenlijke visie op opleiden in de proeftuin. Eenmalig of 
lange termijn. 

• Vergoeding opleiding per instelling verschillend (salaris (welke 
cao, schaling, aantal uren),arbeids- & opleidingsvoorwaarden 
(opleidingskosten (RINO, literatuur, leertherapie), productiviteit, 
besteding subsidie. Accepteer van elkaar dat er verschillen zijn. 

• Positionering praktijkopleiders binnen de eigen instelling



Samenwerkingscontract (GGz O-B)

• Werving en Selectie: Eigen kandidaat eerst of samen selecteren, 
open/gesloten werving?

• Beschikbaarheid begeleiding (werkbegeleider, supervisoren) 

• Verdeling werkzaamheden diagnostiek en behandeling per 
traject

• Trajecten (dakpan/cross over) (aantal uren en dagen) en duur 
50% of 25% van de opleiding

• Oplossingsgericht. Bereidheid om je aan te passen aan de 
situatie van de ander.

• Intervisie en aanvullende scholing voor praktijkopleiders, 
werkbegeleiders en supervisoren. Bijeenkomsten voor de Piog



Model opleidingsroutes

• GGz O-B

• Uitwisselingen

– Per jaar uitgaande van inhoudelijke mogelijkheden die vergelijkbaar zijn

– Uitwisselingen met tegelijkertijd deels werkzaamheden in andere praktijk

– Aantal uren en dagen en compensatie bij verschil

– Verdeling behandeling en diagnostiek



GZ opl O-B X X O-B O-B

GZ opl X O-B O-B X X

GZ opl O-B X en O-B X en O-B X en O-B X en O-B

GZ opl X X en O-B X en O-B X en O-B X en O-B

GZ opl O-B X O-B O-B O-B

GZ opl X O-B X X X



Positie regiehouder

• GGZ O-B

• Voortrekker

• Laagdrempelig

• Ruimdenkend, niet alles kan uniform

• Lange adem



Modellen van uitruil en 
werkgeverschap

• Samenwerkingsovereenkomst

Beschrijft de algemene samenwerking.

- intentie, verantwoordelijkheidsverdeling, selectie, voorwaarden 
opleidingsplek, 

• Detacheringsovereenkomst

- omvang, salariskosten, ziekte, vakantie, verzekering, vrijwaring 
BTW. 

• Als praktijkopleider optreden voor de ketenpartner



Werving en selectie

• Algemeen en GGZ O-B

• Keuze gezamenlijk werven en selecteren of ieder voor zich ?

• GGZ O-B, eerste jaar 2 cie’s waarin Praktijkopleider, externe praktijkopleider, 
manager, opleidingsdeelnemer)

• Gezamenlijk geformuleerde criteria voor specifiek traject

• Casus voorgelegd gericht op het praktijkopleidingstraject

• 1 a 2 selectierondes



De Deelnemers aan de Proeftuin

• GGz Oost Brabant (7 plekken)

• Centiv (1 plek, basis GGZ)

• Indigo brabant ( 2 plekken, 
basis GGZ)

• GGz Momentum (1 plek, 
dubbelediagnose verslaving)

• Zorgboog  (0 plek, 
ouderenzorg)

• Elkerliek (1 plek, ziekenhuis)

• ORO (2 plekken, licht 
verstandelijk beperkt)

Ontbreekt nog een vrijgevestigde 
praktijk



Voortgang Proces GGZ O-B

• Twee jaarlijks bijeenkomst

• Deelname aan refereerbijeenkomsten

• Deelname aan jaarlijkse P-opl verbindingsdag

• Bijscholing WB en SV gezamenlijk

• Startbijeenkomst nieuwe PIOGs (verwachtingsmanagement)

• Telefonisch overleg met alle betrokken partijen afzonderlijk

Nog niet gerealiseerd: RINO Zuid betrekken



Afstemming



Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Vormgeven en 

monitoren van een 

goed proces

Op de goede 

weg samen?

De goede stappen, 

de goede volgorde, 

Win-win, in dialoog

Uitputting inspiratiebron

Schijnsamenwerking

Inspirerend perspectief

Mobiliserend effect

Synergie

Proactief gedrag

Onderliggend machtspel

Instabiele relaties

Vertrouwen

Goede conflicthantering

Continue onderhandeling

Verdedigend gedrag

Veerkracht

Voortgang

Onderorganisatie

Neiging tot controle

Betrouwbaarheid 

Daadkracht

Gebrekkige relatie ontwikkeling

Stagnatie 

Professioneel

organiseren

Is de samenwerking 

goed

georganiseerd?

Governance

besluitvorming

vorm

Goed

persoonlijk

samenwerken

Hoe doen we het 

als alliantieteam?

Leiderschap

Relatie

Vertrouwen

Werken aan        

een gedeelde

ambitie

Recht doen

aan belangen

Creëren van 

waarde voor 

betrokken partners? 

Transparantie

Dialoog

Mutual gains

Inhoud

Commitment

Gezamenlijkheid

Hoe gedeeld is de ambitie 

van de partners?

Condities voor samenwerking



Gedeelde ambitie

Gezamenlijke wens:

• Breed opleiden

• Kwaliteit en bekendheid van onderlinge netwerken en samenwerking 
verbeteren

• Professionaliseren, ontwikkelen en behoud van personeel in de regio

Spanningsveld:

• Gedeelde uniforme selectie of voorgeselecteerde eigen kandidaten

• Gedeelde ambitie P-opleiders vs visie op directie niveau



Respecteren van elkaars belangen

Gezamenlijke belangen:

• Openheid en vertrouwen om elkaars belangen te bespreken

• Belangen : niet zelfstandig kunnen opleiden, gebruik maken van subsidie, ervaring opdoen in 
andere sector, verbeteren patiëntenstroom, verbeteren opleidingsklimaat

Uitdagingen

• Tekort aan diagnostiek bij kleine partners compenseren

• Risico van verlies personeel aan proeftuinpartner

• Risico VGP (financieel en qua continuïteit patiëntenzorg)

• Welke PIOG krijg je terug? 

• Waar komt mijn PIOG terecht?



Samenwerkingsrelatie

Prettig:

• Onderlinge contacten, laagdrempelig, korte lijnen, delen info

Wensen en aandachtspunten:

• Vaker face-to-face contact

• Werkbezoeken

• Afhankelijkheid van de grote GGz

• Actieve betrokkenheid RINO wordt gemist



Organisatie samenwerking

De organisatie ‘staat’.  

• Gezamenlijke sollicitatieronde 

• startbijeenkomst en 
startgesprekken, 

• bijscholing WB en SV 
geregeld.

• Positionering van 
praktijkopleiders in de 
instelling

Afstemming in:

• Procedures

• Wie levert SV?

• Uitvoering diagnostiek

• Regelruimte praktijkopleiders

• Bijeenkomst bestuurders



Het proces

Korte lijnen 

• Snelle beantwoording vragen

• Waardering voor evaluatie 
momenten

Tijdrovend proces

• Standaard contracten zou ideaal zijn

• Zelfde startdatum PIOGs van diverse 
instellingen

• Zelfde datum solliciteren, tegelijk 
kandidaten bekend en uren 
afstemmen

• Kennismaking 2 maanden vooraf aan 
start opleiding

• Heldere afspraken voor als het mis 
gaat



Lastige situaties
Het traject samen waarmaken

– Werkbegeleider valt uit (ziek/zwanger/andere baan).

– Ontevreden PIOG.

– Disfunctionerende / zieke PIOG (wie bepaalt en wie betaald?).

– PIOG met zwangerschaps- & ouderschapsverlof.

– Samenwerken en de RINO (vrijstellingen, opleidingsdagen).

Samenwerking in trouble:

- Meningsverschil over functioneren (wie is verantwoordelijk):

- Financiële randvoorwaarden veranderen gedurende het traject (CAO, 
NZA).



Knelpunten

• Regiefunctie vergoeding

• Contact opleidingsinstituut o.a. groepsindeling

• CAO’s die verschillen

• Arbeidsvoorwaarden die verschillen

• Team/afdeling vaker wisselen van PIOG

• Visie verschil rond selectie

• PIOG boventallig of op formatie

• Cultuur verschillen

• Duurzame trajecten gaan op de schop/ inregelen



Knelpunten vervolg
• Als werkgeverschap niet wisselt hoe registreer je bv vakanties en 

productie

• Uitruil gesloten beurs = gelijke start en uren

• Verschillende sollicitatieprocedures

• Leerdoelen PIOG komt dat overeen met de twee settingen

• Overkoepelende investering regiehouder erg groot

• Grote GGz instelling kan niet alle diagnostiek uren oplossen

• Overlap in regio’s van partner instellingen met andere proeftuin

• Verschil in omvang aanstelling PIOG soms problematisch bij de 
wisseling



Opbrengsten

• Blik in elkaars opleidingskeuken

• Verbeterde samenwerking tussen partners in de 
regio (synergie)

• Inhoudelijk breder opgeleide collega’s. 
Verbinding tussen (kennis & kunde) B-GGZ en S-
GGZ en andere sectoren

• Samen staan voor kwaliteit in de regio

• Meer gekwalificeerd personeel in de regio door 
bonusplaatsen

• Rechtstreekse verwijzing, brugfunctie

• Scholing van werkbegeleiders en supervisoren



Tips en inzichten voor toekomstige 
proeftuinen

• Betrek bestuurders face to face vanaf begin

• Betrek afdelingen intern vanaf het begin

• Pak direct de selectie samen op

• Blijf elkaar waarderen om geleverde inspanning

• Betrek proeftuinpartners op regelmatige tijdstippen

• Wees creatief in mogelijkheden tav kleine praktijken



Tips en inzichten voor toekomstige 
proeftuinpartners

• Organiseer samen met RINO een bijeenkomst voor 
praktijkopleiders en bestuurders

• Organiseer uitwisselingen om elkaars werkveld te leren kennen

• Bereid opleidingsdeelnemers goed voor op proeftuinparticipatie

• Handhaaf verbinding met eigen werkgever

• Zorg voor een schaduwpraktijkopleider in de instelling van de 
proeftuinpartner

• Daar zorg voor continuïteit op de afdelingen



Proeftuinen 
Smaakt naar meer? 

Voorstellen en 
discussiepunten



Aantal proeftuinen uitbreiden 1: 

1 Het waarom benadrukken: Gemiddeld betere opleidingsplekken 
in Nederland.

2 Faciliteer regie instellingen in hun regierol. 
(verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiën)

3 Verplichtend karakter voor kleine vrijgevestigde praktijken



Aantal proeftuinen uitbreiden 2:
Wie kan wat doen?

• Top opleidingsplaatsen: 

– aanvraagdrempel instellen. Bv: kan verplicht stellen dat opleidingsplekken GZ 
alleen aangevraagd kunnen worden wanneer er minimaal 3 (of 4) plekken GZ 
tegelijk aangevraagd worden. 

– Kan meerjaren continuiteit van toewijzing aan consortia, rekening houdend 
met benodigde flexibiliteit in de instellingspraktijk (geen teruggeefboete, maar 
herverdeeloptie).

 FGZPt: Regelgeving (college) kan eisen dat er een opleidingsteam 
aanwezig is (conform huidige KEK) die gezamenlijk minimaal 3 (of 4) 
plekken opleiden, om kwetsbare plekken te verminderen.

• Hoofdopleiders: Instellingen en plekken niet erkennen waarbij niet 
samengewerkt wordt en/of waarbij geen vervanging beschikbaar is bij 
uitvallende opleiders of waarbij er niet opgeleid wordt op minimaal 2 
werkplekken. (liefst tevoren en niet bij IOP).



Proeftuinen uitbreiden 3: Wie kan wat 
doen?

• Nza: 

– beschikbaarheidsbijdrage aanpassen voor proeftuinen

– kan wellicht aparte regeling voor regierol (regiebonus) 
overwegen. 

• Verzekeraars: kunnen in GBGGZ ook PIOG onder 
werkbegeleiding als contractant erkennen (ipv dat het hele 
contract op de werkbegeleider/praktijkhouder moet met max 1 
fte). 



Proeftuinen versterken 4: Wie kan 
wat doen?

• RINO’s/hoofdopleiders: marktplaatsfunctie voor ‘koppelen 
consortia en praktijken’ (zeker bij aanvraag nieuwe 
erkenningen).

• LPO: LPO-leden kunnen gezamenlijk afspreken dat (alle) LPO-
leden regierol pakken en consortia opzetten met minimaal 3 (of 
4) plekken met andere instellingen.

• LPO: Expertgroep ‘opzetten consortia’ voor advisering en 
ondersteuning startende consortia.



Proeftuinen en de aansluiting master 
GZ?

• In huidige (voorlopige) discussie: Selectieproces eerder (bij 
bachelor en master. Selectie Universiteit EN praktijkinstelling

• Wanneer je samen opleidt wil je samen selecteren. 

• Partners hebben wensen (ook tav werkervaring en aanvullende 
vooropleiding)

• Het bij elkaar brengen van de samenwerking met de Universiteit 
EN de samenwerking met de samenwerkingpartners vergt nog 
enige lenigheid. 



We hebben de 
smaak te 
pakken!


