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Inleiding
Het zorglandschap in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de
komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we te maken met
krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. Maar er is meer. We
zijn steeds beter in staat om zorg bij mensen thuis te leveren, ook als de vraag complex is. Daarnaast
bieden innovatieve toepassingen en nieuwe manieren van werken kansen voor de toekomst. Eén
ding is zeker: we staan in de regio voor stevige uitdagingen en regionale samenwerking is nodig om
de vraagstukken van nu en straks het hoofd te kunnen bieden. Aldus verwoord in de Regionale
Zorgvisie Gooi, Vechtstreek en Almere.
In het algemeen genomen laten de ontwikkelingen in de zorg, in het bijzonder de zorg voor
kwetsbare ouderen en doelgroepen, steeds meer de beweging zien in de richting van een meer
integrale zorg benadering. Niet alleen een medisch vraagstuk, maar een vraagstuk van
samenhangend en gelijktijdig kijken naar de levensbehoeften vanuit meerdere invalshoeken, zorg,
welzijn en aandacht.
Het inmiddels ingeburgerde Zorgleefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor kwaliteit van
leven van een cliënt/bewoner. Het ZLP omvat daarbij een viertal levensdomeinen te weten
1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon
2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
3. participatie, daginvulling o.b.v. eigen interesse en onderhouden sociale contacten
4. de woon- en leefomstandigheden.
Deze benaderingswijze, die recent nog eens extra wetenschappelijk bijval kreeg in de oratie: ode aan
kwetsbare ouderen met Welzijn als centrale thema (2020, prof. dr. D.L. Gerritsen, Nijmegen) maakt
dat de professionele setting rond kwetsbare ouderen en doelgroepen veel meer vanuit een
multidisciplinaire werkwijze en aanpak van de zorgvraag en welzijnsvraagstukken plaatsvindt, waarbij
de BIG-geregistreerde GZ-psycholoog van toegevoegde waarde is.
Echter de vraag naar GZ-psychologen is groot, de mogelijkheid om GZ-psychologen gesubsidieerd op
te leiden relatief klein. Daarbij is tevens van belang om een onderscheid te maken tussen de BIGgeregistreerde GZ-psycholoog, die als zelfstandig behandelaar kan optreden en de masterpsycholoog
die niet BIG-geregistreerd is en onder supervisie van een GZ-psycholoog moet werken.
Vooral bij instellingen in de ouderenzorg is het historische opleidingsvolume (HOV, het aantal PIOG’s
dat in de afgelopen jaren is opgeleid) relatief laag waardoor er geen aanspraak gemaakt kan
worden op subsidie via TOP Opleidingsplaatsen (NZa beschikbaarheidsbijdrage peildatum 2020 per
FTE 41.333,- per jaar). Dat is voor de organisatie en zeker voor een relatief kleine organisatie een
ingewikkeld gegeven, zeker als ze voornemens is om meerdere opleidelingen (PIOG’s) binnen haar
muren op te leiden, trekt het een wissel op de opleidingsbudgetten. Daarnaast lijkt het vrijwel
onmogelijk uit het systeem te ontsnappen, waarin het historisch opleidingsvolume bepalend is en
ongunstig uitpakt terwijl de behoefte aan GZ-psychologen, mede door de vergrijzing, steeds groter
wordt.
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Aanleiding
Een eerste korte kennismaking met en oriëntatie op de mogelijkheden van het concept
Gecombineerde Opleidingsplaats voor Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (verder GOP) is
aanleiding geweest voor Casper Baar manager behandel en adviescentrum bij Inovum om een
verkennende bespreeknotitie op te stellen (bijlage 1).
In deze bespreeknotitie staat de vraag centraal of er mogelijkheden zijn om de bestaande GZopleiding binnen Inovum te verrijken. De volgende vraagstukken vormen daarbij de actuele
knelpunten:
- hoe kunnen we het opleidingsvolume vergroten (gegeven de toenemende zorgvraag)
- hoe kunnen we de opleiding verrijken met opleidingsvariaties (tussen zorgorganisaties, in regio)
- hoe kunnen we aanvullende financiering voor de PIOG-opleiding bewerkstelligen
De behoefte om deze vraagstukken nader regionaal te verkennen zijn aanleiding geweest voor deze
verkenningsopdracht.

Doelstelling
Als onderdeel van het al lopende project Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief
regio Gooi, Vechtstreek en Almere (SO-GVA) en in overleg met het kernteam is de
verkenningsopdracht regionaal opleiden GZ-psychologen tot stand gekomen. Deze
verkenningsopdracht is gericht op het onderzoek naar de mogelijkheden om de opleiding tot GZpsycholoog op regionaal niveau (Gooi-, Vechtstreek en Almere) te organiseren, te intensiveren en
aanvullend te financieren.

Vraagstellingen
Bovengenoemde doelstelling is uitgewerkt in de volgende hoofdvraag en een drietal deelvragen:
“Zijn er binnen de regio Gooi, Vechtstreek en Almere wensen, ervaringen, intenties en aanbevelingen
om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan de leerfunctie t.b.v. de opleiding van GZ Psycholoog”.
Met als deelvragen:
1. Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor het optimaliseren van de opleiding tot GZpsycholoog(kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief) in regioverband.
2. Welke bijdrage kan een GZ-psycholoog leveren aan taakoptimalisatie c.q. taakzuiverheid van
de Specialist Ouderengeneeskunde?
3. Welke rol kan een GZ-psycholoog vervullen bij de implementatie en uitvoering van de WZD in
de regio?

Aanpak
Vanuit Locum Consult is Mw. Marja Veerman, GZ-psycholoog en programmamanager GOP ingezet
voor de verkenningsopdracht. De uitvoering en coördinatie heeft vanuit Locum Consult
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plaatsgevonden in samenspraak met Casper Baar, manager behandel en adviescentrum als
opdrachtnemer vanuit SO-GVA.
Met contactpersonen uit de 11 instellingen in de regio (bijlage 2), zijn individuele gesprekken
gevoerd over de geformuleerde vraagstellingen van de verkenningsopdracht.
Vervolgens is er door Casper Baar en Marja Veerman op 11 mei een bijeenkomst georganiseerd met
een afvaardiging van de praktijkopleiders/ psychologen in de regio (bijlage 3). Doel van deze
bijeenkomst was kennismaking, het delen van de gegevens uit de individuele gespreksrondes, een
inventarisatie van aandachtspunten en het toetsen van het aanwezige draagvlak voor regionaal
opleiden. De focus heeft in deze bijeenkomst gelegen op vraagstelling 1.

Bevindingen
Vraagstelling 1: Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor het optimaliseren van de opleiding tot
GZ-psycholoog(kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief) in regioverband.
Kwantitatieve inventarisatie
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven of er psychologen aanwezig zijn in de instelling, de
kwalificatie en de aanwezigheid van een (gesubsidieerde) opleidingserkenning. Indien er een
opleidingserkenning aanwezig is wordt weergegeven bij welk opleidingsinstituut.

Instellingen

Amaris

Buitenhaege
Het Rosa
Spierhuis
Oude
Pastorie
King Arthur
Groep
Inovum

Capaciteit
jaren ervaring
GZP
Master
>3 jaar
psycholoog
>5 jaar
3
3
1 > 5 jaar
1> 3 jaar
1

Opleidings
erkenning

Subsidie

Opleidings
Instituut**

ja

Ja, voor 2
PIOG’s*

RINO Utrecht
reguliere richting

PIOG**

3

ja

Geen

nee

Geen

nee

vacature

nee

2
1>5 jaar

RINO Amsterdam
reguliere richting

3

ja

nee

Zorggroep
Almere

4 >5jaar

4

1

ja

Ja, voor 1
PIOG

Vivium

5
3> 5jaar
2>3 jaar

5

2

ja

Ja, voor 1
PIOG

Nusantara

1

LZorg

vacature

Hilverzorg

3 > 5 jaar

RINO Utrecht
accent ouderen
Gerion
RINO Amsterdam
accent ouderen
Gerion
RINO Amsterdam
accent ouderen

nee
nee

2

nee

*PIOG = Psycholoog In Opleiding tot GZ-Psycholoog
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** Peildatum mei 2021

Uit dit overzicht blijkt dat in de regio GVA bij de onderzochte instellingen 18 GZ-psychologen
werkzaam zijn. Het merendeel van de GZ-psychologen heeft meer dan 5 jaar werkervaring, namelijk
11. Een drietal hebben meer dan 3 jaar werkervaring. Daarnaast zijn er 15 masterpsychologen
werkzaam, nog zonder BIG-registratie. Bij het Leger des Heils is er wel een opleidingserkenning maar
Buitenhaege heeft nog geen PIOG specifiek voor de ouderenzorg,
Momenteel zijn er 9 PIOG’s in opleiding verdeeld over de volgende opleidingsinstituten: RINO
Amsterdam accent ouderen (3) en de algemene richting (2), RINO Utrecht accent ouderen (1) en de
reguliere richting (3) en Gerion (2).
Kwalitatieve duiding van de gegevens
Capaciteit
In de interviews wordt door alle betrokkenen aangegeven dat het moeilijk is om GZ-psychologen te
vinden, soms is dit ook het geval met masterpsychologen. Op vacatures komt weinig reactie, terwijl
de behoefte aan psychologische expertise toeneemt. Ook wordt genoemd dat het voor de werving
en het boeien en binden van masterpsychologen van belang is om een opleidingsplaats te kunnen
bieden. Momenteel staan bij de King Arthur Groep en L-Zorg vacatures open voor GZ-psychologen.
Praktijk- en werkbegeleiding
Uit de inventarisatie blijkt dat er voldoende GZ-psychologen zijn die langer dan 5 jaar BIGgeregistreerd zijn en daarmee aan de eis voldoen, om de rol van praktijkopleider te kunnen
vervullen. Om werkbegeleider te zijn moet een GZ-psycholoog minimaal 3 jaar werkervaring hebben
en op de locatie aanwezig zijn waar de PIOG werkzaam is. Bij Buitenhaege is dispensatie verleent
door het opleidingsinstituut bij een psycholoog met een 2-jarige BIG-registratie.
Opleidingsinstituut
De keuze van het opleidingsinstituut is in beginsel vrij. Als er een opleidingserkenning is verkregen
bestaat de mogelijkheid dat een PIOG ook bij een ander opleidingsinstituut wordt ingeschreven. Bij
zowel Zorggroep-Almere als bij Inovum is bijvoorbeeld gekozen om naast de reeds bestaande
samenwerking met de RINO ook samen te gaan werken met het nieuwe opleidingsinstituut Gerion
dat 1 januari 2021 is gestart.
Stagepartners
Buitenhaege heeft reeds een 3-jarige structurele samenwerking met Eleos. Bij Amaris is er
terugkerende samenwerking met Eerstelijnspsychologenpraktijk Den Bosch (EDB). Vivium heeft een
stabiele samenwerking met een BGGZ-instelling in Bunnik. De andere geïnterviewden geven aan dat
dit per PIOG en per jaar kan wisselen.
Doelgroepen
Voor de opleidingserkenning is het van belang dat de PIOG ervaring op kan doen binnen diverse
doelgroepen. Als we kijken naar de doelgroepen bij de onderzochte instellingen dat is er een breed
scala aanwezig in de regio; somatiek, psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, revalidatie,
dagbehandeling en eerstelijns zorg. Ook is er specifieke expertise op de gebieden Parkinson, NAH en
Korsakov.
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Samenwerking
Vooral de kleinere instellingen zoals King Arthur Groep, Nusantara, LZorg, de Oude Pastorie en Het
Rosa Spierhuis geven aan met elkaar van gedachten te wisselen over de WZD (Wet Zorg en Dwang)
en het gezamenlijk invulling geven aan de behandelfunctie.
Met betrekking tot intervisie is er samenwerking tussen de psychologen van Amaris, Inovum, Vivium
en Hilverzorg.
Inovum, Amaris en Vivium hebben al samengewerkt in het kader van een waarnemingsregeling voor
de praktijkopleider.
Kosteneffectieve duiding van de gegevens
De instellingen die op dit moment subsidie ontvangen zijn Amaris (2 PIOG’s), Zorggroep-Almere ( 1
PIOG) en Vivium (1 PIOG). Bij Amaris is deze subsidie wisselend, het ene jaar wel het andere jaar niet.
De subsidieregeling wordt door betrokkenen als niet stabiel en weinig doorgrondelijk ervaren.
Vraagstelling 2: Welke bijdrage kan een GZ-psycholoog leveren aan taakoptimalisatie c.q.
taakzuiverheid van de Specialist Ouderengeneeskunde?
Inventarisatie
Als eerste is per instelling geïnventariseerd wie de rol van WZD functionaris op dit moment vervult. In
onderstaand overzicht wordt dit weergegeven.
Instellingen

Wie vervult de rol nu?

Opmerkingen

Amaris

SO's

Sinds 1 maart oplossing in de vorm van een externe
(gepensioneerde) SO als WZD functionaris.
Projectteam waarin ook GZ Psycholoog.

Buitenhaege

SO

SO ingehuurd bij Nedzorg, waardoor onafhankelijkheid
gegarandeerd kan worden

Het Rosa
Spierhuis

In ontwikkeling

Ergotherapeut van Amaris wordt voor consultatie ingehuurd. Zij
kan echter formeel geen WZD functionaris zijn.

De Oude Pastorie

SO

Via ABC-team Vivium

King Arthur Groep

SO

Casussen die tot nu toe aan de orde zijn geweest met name
gericht op gedrag en stemming.

Inovum

2 SO's en 2 GZP

Werkgroep WZD waarin GZP en SO. Hebben eigen mailadres en
deze wordt per dag verdeeld over betrokkenen. Maandelijks
overleg.
Per casus wordt gekeken wie als WZD functionaris optreedt en
niet als behandelaar bij de casus is betrokken

Zorggroep Almere

4 GZP en 1 SO op gelijkwaardige
basis
GZP’s en SO’s op gelijkwaardige
basis.

Per casus wordt gekeken wie als WZD functionaris optreedt en
niet als behandelaar bij de casus is betrokken
Per casus wordt gekeken wie als WZD functionaris optreedt en
niet als behandelaar bij de casus is betrokken

Nusantara

masterpsycholoog en basisarts

WZD locatie Bussum kunnen optreden als WZD voor Apeldoorn
en vv.

LZorg

SO

Vivium
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Hilverzorg

2 SO en 2 GZP

Per casus wordt gekeken wie als WZD functionaris optreedt en
niet als behandelaar bij de casus is betrokken

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat m.n. de Specialist Ouderengeneeskunde betrokken is als
WZD functionaris. Bij Inovum, Zorggroep-Almere, Vivium en Hilverzorg wordt deze rol door zowel de
Specialist Ouderengeneeskunde en de GZ-psycholoog vervult. Soms wordt expliciet benoemd dat dit
op gelijkwaardige basis verloopt. Bij Amaris neemt de GZ-psycholoog ook deel aan het projectteam
WZD.
In een enkel geval is er formeel nog geen WZD functionaris beschikbaar en wordt er naar een
werkbare oplossing gezocht.
Ook wordt genoemd dat het los van de WZD, in preventieve zin, van belang is om de zorgverleners in
hun kennis en kunde en daarmee hun handelingsrepertoire te versterken.
Bijdrage van de GZ-psycholoog in kader van taakoptimalisatie en taakzuiverheid
Alle geïnterviewden geven aan dat de rol van de GZ-psycholoog van waarde is naast de SO en andere
paramedici. Een van de geïnterviewden merkte op dat de casussen die tot nu toe aan de orde zijn
geweest met name gericht zijn op gedrag en stemming. Juist door de toename van complexiteit van
de zorgvraag en onbegrepen gedrag is de expertise van de GZ-psycholoog van toegevoegde waarde.
De volgende expertisegebieden worden als voorbeeld genoemd; kennis over en duiding van
onbegrepen gedrag, stemmingsvragen, bijdrage aan welzijn, verminderen van medicatie,
betrokkenheid als WZD functionaris en een rol als regiebehandelaar wordt genoemd. Ten slotte
wordt aangegeven dat de GZ-psycholoog uitgaat van systeem- en welzijnsdenken, toegevoegde
waarde heeft bij familiegesprekken, CPB (client-plan-bespreking) en het begeleiden van teams.
Opgemerkt wordt dat de wens bestaat om een GZ-psycholoog als WZD-functionaris in te zetten,
maar dit om capaciteitsredenen bij sommige instellingen vooralsnog niet gerealiseerd kon worden.
Vraagstelling 3: Welke rol kan een GZ-psycholoog vervullen bij de implementatie en uitvoering van
de WZD in de regio?
Uit bovenstaande inventarisatie wordt duidelijk dat men bezig is met de implementatie van de WZD
binnen de instelling. Hierbij is een deel nog zoekende naar de meest pragmatische oplossing, waarbij
capaciteit en wisseling van functionarissen als belemmerend wordt ervaren.
Er leven wel ideeën over regionale diensten en een pool bestaande uit SO’s en GZ-psychologen, die
regionaal ingezet kunnen worden. Evenals wat de meest passende plek is voor een bewoner.
Aangegeven wordt dat de GZ-psycholoog eveneens een rol kan vervullen in de regionale scholing en
intervisie m.b.t. de WZD. Ook wordt nagedacht over een expertise team dat bij complexe zaken, via
de huisarts in de thuissituatie kan worden ingezet. Een aantal huisartsen zijn hiermee gestart om
deskundigheid 'los' in te huren.
Een paar geïnterviewden merken op dat het kennen van mensen een belangrijke functie heeft en dat
dit een positieve invloed heeft op de samenwerking. Daarnaast speelt een pragmatisch punt dat je
elkaar binnen een instelling makkelijker ontmoet en kan benaderen voor overleg. Ook wordt
genoemd dat het los van pragmatische overwegingen van waarde is als iemand vanuit dezelfde visie
werkt en dichtbij de cliënt en zijn familie staat. Kortom samenwerking vanuit respect en met behoud
van eigen identiteit wordt belangrijk gevonden.
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Voorlopige conclusies en aanbevelingen
In dit deel gaan we terug naar de hoofdvraag van deze verkenning “Zijn er binnen de regio Gooi,
Vechtstreek en Almere wensen, ervaringen, intenties en aanbevelingen om gezamenlijk vorm en
inhoud te geven aan de leerfunctie t.b.v. de opleiding van GZ-psycholoog”.
Maatschappelijk belang
Het maatschappelijk belang om bij te dragen aan goed opgeleide GZ-psychologen en dit aantal te
vergroten speelt ook voor de regio GVA een belangrijke rol. Zeker gezien het feit dat het aantal
zorgvragers en de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag in de toekomst alleen
maar zal toenemen. Het is juist ook de GZ-psycholoog, als zelfstandig werkende BIG geregistreerde,
zorgprofessional die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg, het welzijn van de
bewoners en hun familieleden. Het gezamenlijk en structureel opleiden met een gezamenlijke
opleidingsvisie en kwaliteitsstandaard en borging draagt hieraan bij. Alle betrokkenen onderschrijven
dit uitgangspunt mits ook rekening gehouden wordt met de eigen identiteit.
Capaciteit
In tegenstelling tot de regio Achterhoek waar de GOP-Achterhoek in het leven is geroepen door een
tekort aan GZ-psychologen is er in de regio GVA voldoende capaciteit aanwezig om regionaal te
kunnen opleiden. Een aantal instellingen hebben een opleidingserkenning en een kleiner aantal
ontvangen hiervoor subsidie. Voldoende GZ-psychologen zijn meer dan 5 jaar BIG-geregistreerd en
komen daardoor in aanmerking om praktijkopleider dan wel werkbegeleider te kunnen zijn.
Overigens bestaat de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen als de werkbegeleider wel over
voldoende kwalificaties beschikt, maar nog geen 3 jaar over een BIG-registratie beschikt.
Concluderend kunnen we stellen dat er voldoende potentieel aanwezig is.
Ondanks de huidige capaciteit van GZ-psychologen is de spreiding van GZ-psychologen over de
instellingen geconcentreerd bij de grotere instellingen. Bij de kleinere instellingen is (nog) geen GZpsycholoog aanwezig, waardoor het opleiden op dit moment niet mogelijk is.
Een mogelijke oplossing voor de kleinere instellingen is het gezamenlijk opstellen van een
behandelteam, waardoor een werkbegeleider aanwezig kan zijn in de instelling waar de PIOG
werkzaam is. Specifiek voor Het Rosa Spierhuis en De Oude Pastorie geldt dat beide een
woonvoorziening zijn waarbij de bewoners hun eigen huisarts hebben en de zorg via de huisarts
geregeld wordt.
Samenwerking
Uit deze verkenning blijkt dat er al onderling wordt samengewerkt tussen een aantal instellingen in
de regio. In die zin is een mogelijke vervolgstap om te komen tot gezamenlijk opleiden voor GZpsychologen een voortzetting en de formalisatie van een ingezette weg. Het fundament is aanwezig.
Een van de betrokken instellingen waar nog niet wordt opgeleid benadrukt dat het opleiden van de
PIOG’s van invloed is op de capaciteit, enerzijds door het inzetten van begeleidingstijd voor de PIOG,
anderzijds ook doordat de PIOG’s ten tijde van de opleiding minder inzetbaar zijn qua uren (75% van
de normale productietijd). In het budget zal hiermee qua capaciteit rekening gehouden moeten
worden. Dit is inderdaad waar, maar juist door regionale samenwerking in de vorm van de GOP
treedt er door de aanstelling van een regionale praktijkopleider efficiency en kostenbesparing op.
Daarnaast is er in de werkwijze van de GOP spreiding van kosten en opbrengsten en een afname van
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risico’s op niet toegekende subsidie. Tenslotte zou er met een GOP opgeleid kunnen worden in
kleinere organisaties die daar nu de kans niet toe hebben. Door een toename van volume van
opleidingsplaatsen hoeft dit niet ten koste van opleidingsplaatsen in andere organisaties te gaan.
Subsidie
Veel instellingen, in met name de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, revalidatie- en
gehandicaptenzorg, krijgen geen beschikte opleidingsplaatsen toegewezen of kunnen geen
continuïteit van opleiden bieden mede door het lage historische opleidingsvolume (HOV) van deze
instellingen. Momenteel krijgen Amaris, Zorggroep Almere en Vivium subsidie voor de
opleidingsplaatsen. Bij regionale structurele samenwerking en daarmee het gezamenlijk aanvragen
van opleidingsplaatsen ontstaat, bij voldoende aanvraag, de mogelijkheid om bonusplaatsen aan te
vragen en hiermee het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. De voorwaarde om van deze regeling
gebruik te maken zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen
bestaan en een vertegenwoordiging hebben van tenminste 4 verschillende sectoren. Samenwerking
wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogenoemde bonusplaatsen.
Om hiervoor in aanmerking te komen zal het samenwerkingsverband in de regio GVA uitgebreid
moeten worden met meerdere sectoren, bijvoorbeeld het ziekenhuis of een instelling voor
verstandelijk gehandicapten.

Stagepartners
Om aan de zogenoemde 25% eis van het opleidingsinstituut te voldoen moet in het merendeel van
de gevallen een stagepartner worden gezocht. Dit betekent dat de PIOG verplicht een half jaar van
de opleidingsroute bij een zelfstandig erkende opleidingspartner doorbrengt met een voorkeur voor
een GGZ-opleidingsstage met de daaraan gekoppeld specifieke KBS’en.
Vanuit de opleidingsinstituten wordt dan ook steeds meer nadruk gelegd op het gezamenlijk
opleiden. Door regionaal op te gaan leiden kan gewerkt worden aan uitbreiding van het aantal
stagepartners en structurele samenwerkingsverbanden. Voor de PIOG geeft dit meer
keuzemogelijkheid om meerdere werkvelden te leren kennen. Een ander voordeel is dat er
toegewerkt kan worden naar afspraken met deze stagepartners waardoor er een uitruil van PIOG’s
mogelijk wordt, zodat een dag uitzenden naar een stagepartner samenvalt met een dag ontvangen
van een PIOG van een andere organisatie. Dit voorkomt capaciteitsverlies aan beide kanten. In de
regio GVA zijn meerdere instellingen, met een opleidingserkenning, die als stagepartner in
aanmerking zouden kunnen komen. Intensivering en uitbereiding van het huidige aantal
stagepartners is van belang om in aanmerking te kunnen komen voor eventuele bonusplaatsen. Door
de psychologen wordt de samenwerking met bijvoorbeeld een ziekenhuis ook als toegevoegde
waarde gezien om doorstroom naar een opleidingsplaats voor klinisch(neuro)psycholoog in de regio
mogelijk te maken.
Gezamenlijk opleiden en samenwerken in breder verband
De ervaringen vanuit de GOP-Achterhoek laten zien dat elkaar kennen, met elkaar samenwerken,
ook op andere vlakken doorwerkt en bijdraagt aan versterking van het regionale netwerk en
kwaliteitsborging. Bijvoorbeeld de gezamenlijke intervisie, werkgroepen over rapportage en
diagnostiek. De regionale waarnemingsregelingen waardoor bij uitval of vertrek van de praktijk-,
werkbegeleider of supervisor de opleiding van de PIOG gewaarborgd kan blijven.
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Uit de bijeenkomst met de psychologen worden deze voordelen als positief ervaren. Daarnaast
pleiten de psychologen in het algemeen voor een breed opleidingsbeleid en een regionale visie
hierop. Met als belangrijk doel levenslang leren, het boeien en binden en behouden van PIOG’s en
GZ-psychologen voor de regio.
Als we de verschillen fasen in de opleidingsketen van psychologen langsgaan wordt dit zichtbaar en
worden een aantal aanbevelingen gedaan.
•

Stage masterstudent: de mogelijkheid van een stageplaats voor masterstudenten vergroot
de mogelijkheid voor een natuurlijke instroom en aantrekkelijkheid als werkgever. De
gezamenlijke aanname en verantwoordelijkheid voor stagiaires biedt de mogelijkheid om de
begeleidingstijd efficiënt vorm te geven. Voor stagiaires biedt het de mogelijkheid om
ervaring op te doen binnen verschillende instellingen en doelgroepen en daarmee op een
natuurlijk manier door te stromen binnen een van de instellingen.

•

Masterpsycholoog: een sollicitatieprocedure waarbij kritisch gekeken wordt of de kandidaat
bewust voor de ouderenzorg kiest verkleint de kans op eventuele uitstroom na de GZopleiding. Het perspectief op het kunnen volgen van de GZ-opleiding vergroot de
aantrekkelijkheid als werkgever. Bij regionaal samenwerken kan er een regionaal opleidingsen ontwikkeltraject opgezet worden waarin de masterpsychologen elkaar leren kennen en
voorbereid worden op de GZ-opleiding. Als dit centraal plaatsvindt kan dit voor de aanwezige
GZ-psychologen als een taakverlichting beschouwd worden.
Bij regionale samenwerking kan er gedacht worden aan het instellen van een gezamenlijke
pool van masterpsychologen die de PIOG ten tijde van hun opleiding bij een stagepartner
kunnen vervangen en daarmee ook binnen een andere instelling ervaring op kunnen doen.

•

PIOG: zoals reeds eerder beschreven biedt de regionale samenwerking voor de PIOG in
combinatie met stagepartners een breed opleidingspalet en een stabiel kwalitatief
opleidingstraject.

•

GZ-psycholoog: ook voor de GZ-psycholoog speelt het boeien en binden een rol. De
doorgroei naar een opleidingsplaats voor klinisch(neuro)psycholoog is hierbij al eerder
genoemd. Regionale samenwerking kan eveneens een impuls zijn voor meer
wetenschappelijk onderzoek en door het bundelen van krachten gerealiseerd worden.

•

Regionaal praktijkopleider: door regionale samenwerking middels de GOP ontstaat een
nieuwe rol. Voor ervaren GZ-psychologen met passie voor opleiden kan dit een interessante
volgende stap in hun loopbaan opleveren.

•

Regiebehandelaar: ook deze rol kan voor ervaren GZ-psychologen een nieuwe stap zijn in
hun loopbaan.

Niet alleen de GOP, maar ook het breder opleiden en samenwerken in regionaal verband is van
toegevoegde meerwaarde voor de regio in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap, levenslang
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leren en het creëren van een loopbaanperspectief. Deze stap past bij de regionale visie en de
bestaande samenwerking tussen de organisatie en de psychologen.
Geografische ligging en bestuurlijke samenwerking
Zorggroep Almere en Buitenhaege nemen een specifieke plaats in. Zij zijn bestuurlijk verbonden aan
de regio GVA, maar gezien hun geografische ligging verbonden aan Flevoland. Dit kan een
aandachtspunt zijn in het kader van regionale samenwerking.
De WZD in de praktijk
Met betrekking tot de onderzoeksvragen over de betrokkenheid van de GZ-psycholoog bij de WZD
kan opgemerkt worden dat er bij de 11 instellingen verschil zichtbaar is m.b.t. de implementatie en
vorm van de uitvoering van de wet. Het capaciteitsvraagstuk bij de GZ-psycholoog speelt hierbij een
rol, daarentegen zijn er ook een aantal instellingen die bewust voor een samenwerking tussen de SO
en de GZ-psycholoog kiezen.
Aangezien er als WZD-functionaris geen belangenverstrengeling mag optreden met de rol als
behandelaar wordt er om pragmatische en capaciteitsredenen veelal per casus bekeken wie de casus
oppakt binnen de instelling of er wordt een externe functionaris ingehuurd.
Uit de inventarisatie blijkt dat er wel ideeën bestaan over diensten en een pool bestaande uit SO’s en
GZ-psychologen, die regionaal ingezet kunnen worden. Vooralsnog is dit op dit moment in de regio
alleen uitgewerkt middels een namenlijst met WZD functionarissen die gebeld kunnen worden.
Overige samenwerking is wel verkend maar nog niet concreet uitgewerkt en vastgelegd. Het
organiseren van de WZD vraagt relatief veel van de afzonderlijke instellingen, in die zin kan regionale
samenwerking van waarde zijn. Zeker voor de kleinere instellingen zonder behandelfunctie.
De rol van de GZ-Psycholoog bij de WZD
De GZ-psycholoog is een breed opgeleide, BIG-geregistreerde professional. Een zelfstandig
diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en psychische aspecten van lichamelijke
ziekten en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Tot het takenpakket van de GZ-psycholoog
behoren diagnostiek, indicatiestelling en behandeling die zich richten op uiteenlopende vormen van
problematiek, van enkelvoudig tot complex en de gehele levensloop kunnen omvatten. Het
verrichten van psychologische diagnostiek met behulp van tests, observaties en interviews beoogt de
problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen en te begrijpen en er vervolgens
een adequate aanpak voor te formuleren. Tot de taken behoort ook de indicatiestelling, waarbij
toewijzing voor de meest geschikte behandeling of begeleiding het doel is, in veel gevallen is het de
GZ-psycholoog die de behandelingen ook uitvoert en initieert. Het aansturen van anderen in het
uitvoeren van delen van de behandeling/begeleiding behoort tot de taken evenals het leidinggeven
aan behandelteams. Naast cliëntgebonden taken heeft de GZ-psycholoog taken op het gebied van
organisatie en beleid.
De toegevoegde waarde van een BIG- geregistreerde GZ-psycholoog die zich met name onderscheid
in het kunnen duiden van onbegrepen gedrag en stemming is evident.

Oplossingsrichtingen
In deze verkenningsopdracht is een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie. Op grond van de
verkenningsopdracht komen we tot een drietal oplossingsrichtingen.
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1. Nadere samenwerking in de vorm van een GOP-GVA, geformaliseerd middels een bestuurlijk
convenant en een gecombineerde erkenningsaanvraag.
2. Verder door ontwikkelen van de ingezette weg van professionele afstemming en
samenwerking waarbij de instellingen hun eigen al dan niet aanwezige opleidingserkenning en
al dan niet aanwezige subsidie zelfstandig houden.
3. Een verkenningsopdracht naar stagepartners in de regio GVA, waarbij de bereidheid tot
structurele samenwerking, bij voorkeur met de mogelijkheid om PIOG’s uit te wisselen, de
concrete vraag is.
Optie 1
Op grond van de gegevens uit de verkenningsopdracht adviseren wij om voor optie 1 te kiezen. Dit
biedt de meeste garanties op afdekken van huidige risico’s en de meeste kansen op doorontwikkeling.
Met een GOP-GVA ontstaat de meest stabiele regionale infrastructuur om GZ-psychologen op te leiden
voor nu en in de toekomst. Het bestuurlijk draagvlak en commitment zorgt voor deze stabiliteit.
De huidige risico’s voor individuele organisaties zijn continuïteit en beschikbaarheid van:
opleiders, opleidingsplaatsen en subsidie.
Kleinere instellingen die zelfstandig niet aan de opleidingseisen voldoen kunnen binnen de GOP wel
participeren. Bij optie 2 is dit niet het geval. Voor die organisaties is de grootste meerwaarde te vinden
bij realisatie van de GOP.
Andere organisaties hebben opleidingsplaatsen maar beschikken niet over subsidie, een derde
categorie beschikt over opleidingsplaatsen en subsidie maar is voor continuïteit afhankelijk van
schaarse opleiders en praktijkbegeleiders die moeilijk binnen de eigen organisatie te vervangen zijn.
De rollen en taken binnen de GOP worden verdeeld en het kostendelingsmodel zorg voor spreiding
van de financiële investering en eventuele risico’s.
Het reeds bestaande opleidingsvolume binnen de regio kan door de samenwerking vergroot worden.
Door de GOP-GVA kan een regionale praktijkopleider worden aangesteld waarbij de kosten hiervoor
worden verdeeld over de betrokken instellingen. De GOP-GVA wordt hiermee een aantrekkelijke regio
waarin integraal en breed wordt opgeleid van stagiair, tot trainee, GZ-psycholoog en mogelijk ook voor
de klinisch (neuro) psycholoog in de toekomst.
Tevens biedt het de PIOG’s een breed opleidingsaanbod en is de GOP gericht op het behoud van GZpsychologen voor de regio. Dit past weer in het model van Duurzaam Medische Zorg waarin de GZpsycholoog van toegevoegde waarde is voor de toenemende vraag rondom stemming en gedrag, de
WZD en taakdifferentiatie.
De voorwaarde die hierbij gesteld wordt zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer
gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van tenminste 4
verschillende sectoren.
Optie 2:
Uit deze verkenning blijkt dat er onderling al wordt samengewerkt tussen een aantal instellingen in de
regio. Een aantal instellingen hebben op die moment voldoende capaciteit om te kunnen opleiden en
hebben een, al dan niet gesubsidieerde, opleidingserkenning. Er kan voor gekozen worden om
afzonderlijk door te gaan en de samenwerking zonder de vorming van een GOP-GVA voort te zetten
en uit te bouwen. De structurele, financiële en personele voordelen van een GOP-GVA vervallen
hiermee.
Optie 3:
De verkenningsopdracht is gericht geweest op de VVT-instellingen in de regio GVA. Een van de
opleidingseisen waaraan voldaan moet worden is dat er samengewerkt wordt met minimaal drie
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instellingen uit andere sectoren, o.a. ziekenhuizen, vrijgevestigde praktijken, instellingen voor
gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. De wens om naar structurele samenwerkingsrelaties te streven
is van waarde enerzijds om voor eventuele bonusplaatsen in aanmerking te komen anderzijds om de
PIOG een breed opleidingsaanbod te kunnen aanbieden. Geadviseerd wordt om de bereidheid in de
regio om met een GOP-GVA samen te werken als stage-partner via een verkenningsopdracht te
inventariseren.
Hoe verder?
Indien ons advies overgenomen wordt in een uitgesproken bestuurlijke intentie en in besluitvorming
binnen SO-GVA zullen we een projectstructuur inrichten. Geadviseerd wordt om hiervoor een
kernteam samen te stellen voor het projectmanagement en naar het model van de GOP-Achterhoek
een Regionale Begeleidings Commissie (RBC) en een Regionale Opleidings Commissie (ROC) in
oprichting in te stellen. DE RBC bestaande uit managers die gemandateerd zijn om tot een concreet
voorstel te komen hoe de GOP-GVA wordt ingericht. En een ROC bestaande uit de praktijkopleiders
en werkopleiders die zich richten op de inhoudelijke opzet van de GOP-GVA. Deze commissies
hebben de opdracht en het mandaat om te komen tot een ontwerp- en implementatiefase.
Voorafgaand aan implementatie zal er definitieve bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.
Optie 3 de verkenningsopdracht van stagepartners in de regio kan los van de keuze voor optie 1 of 2
op korte termijn worden opgepakt en uitgewerkt.

Ten Slotte
Terugkijkend op het verloop van deze verkenningsopdracht is het prettig om te merken dat alle
betrokkenen op een open manier het gesprek zijn aangegaan. In deze regio is een grote spreiding
merkbaar als we kijken naar het opleiden van GZ-psychologen, van instellingen die (nog) geen
psycholoog in dienst hebben tot instellingen die een opleidingserkenning hebben met subsidie.
In afstemming met Mariët de Zwaan en Casper Baar is een bijeenkomst georganiseerd met een
delegatie van de psychologen, die betrokken zijn bij deze verkenningsopdracht. In deze bijeenkomst
zijn de bevindingen m.b.t. de vraagstelling over het gezamenlijk opleiden in de regio gedeeld en
besproken en ook verwerkt in dit document. Deze bijeenkomst werd door alle betrokkenen als
waardevol ervaren.
Bij alle betrokkenen is merkbaar dat er binnen reeds bestaande samenwerkingsrelaties gezocht
wordt naar oplossingen. Het fundament om tot uitbreiding en intensivering van deze
samenwerkingsrelaties te komen is aanwezig waarbij het behoud van de eigen identiteit als
belangrijk wordt ervaren. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ouderenzorg in het
algemeen en meer specifiek voor het opleiden van GZ-psychologen in de regio is aanwezig. De
uitdaging ligt in de bereidheid om over de eigen instellingsgrenzen heen te kijken en het regionale
belang voorop te stellen. Of, zoals het in de Regionale Zorgvisie GVA is verwoord: “Eén ding is daarbij
volstrekt helder: dit lukt alleen als we het samen gaan doen”.
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Bijlagen
Bijlage 1: Bespreeknotitie Casper Baar, manager behandel en adviescentrum Inovum
20200811 Casper Baar Inovum_SO-GVA_AndersOpleiden_Bespreeknotitie_GZ_Psychologen_in_opleiding_in_regioperspectief_vsdef_CW.pdf

Bijlage 2: Instellingen en contactpersonen waarmee de inventarisatie heeft plaatsgevonden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amaris; Herman van Dammen en Annemieke Philippo d.d. 22 maart 2021
Stichting Buitenhaege ; Annelies Hansma d.d. 31 maart 2021
Rosa Spierhuis ; Herman Roest d.d. 2 april 2021
De oude pastorie ; Petronella van Beem d.d. 2 april 2021
King Arthur Groep ; Jarcine Spaander d.d. 6 april 2021
Inovum ; Marije Feenstra en Marjanne Fakkeldij d.d. 7 april 2021
Zorggroep Almere ; Anneke van Beijnum en Lindy Hartman d.d. 19 april 2021
Vivium ; Ellen van Ginkel en Willemijn van der Vleuten d.d. 20 april 2021
Nusantara ; Yvonne Kappers en Michi Alvarez d.d. 26 april 2021
LZorg ; Ahlam El Bouhdifi d.d. 26 april 2021
Hilverszorg ; Monica Leemreis en Petra Dekker d.d. 29 april 2021

Bijlage 3: Aanwezige psychologen tijdens de bijeenkomst op 11 mei 2021
1. Amaris; Herman van Dammen
2. Inovum; Marjanne Fakkeldij
3. Zorggroep Almere; Anneke van Beijnum en Lindy Hartman
4. Vivium: Willemijn van der Vleuten
5. Nusantara: Michi Alvares
Afwezig met bericht: Buitenhaege, Annelies Hansma en het team van Hilverzorg
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