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Programma

• Presentatie

• Capaciteitsorgaan

• Doel en werkwijze uitvraag

• Welke instellingen kunnen er deelnemen?

• Moet ik mij inschrijven namens mijn instelling?

• Hoe werkt de uitvraag?

• De vragen die we stellen

• Mogelijkheid tot het stellen van vragen 

Deze bijeenkomst wordt opgenomen en later 

beschikbaar gesteld.
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Capaciteitsorgaan (1)
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- raming is bedoeld om tekorten aan en overschotten van 

professionals te voorkomen.

- Hoofdvraag: hoeveel personen moeten er per jaar starten met de 

opleiding om in 2034 bv. precies voldoende GZ-psychologen te 

hebben?
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• Om de 3 jaar geeft het 

Capaciteitsorgaan een 

instroomadvies af voor de 

opleiding tot 6 GG 

beroepen:

• GZ-psycholoog

• Psychotherapeut

• Klinisch psycholoog

• Klinisch 

neuropsycholoog

• Verpleegkundig 

specialist GGZ

• Verslavingsarts 

KNMG

• Mede op basis hiervan 

bepaalt het ministerie van 

VWS het aantal bekostigde 

opleidingsplekken

Capaciteitsorgaan (2)



Doel uitvraag (2)

• Om tot een goed advies te komen is veel 

informatie nodig, o.a.:

• Hoeveel professionals zijn er werkzaam?

• Zijn er tekorten aan personeel?

• Welk type professional wordt idealiter ingezet?

• Wat zijn de verwachtingen over de toekomstige 

behoefte aan professionals? Meer, minder, 

anders?
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Werkwijze uitvraag: webapplicatie

• Applicatie gemaakt door Duodeka en Martin 

Smits (Tilburg University) 

• 5 jaar ervaring en expertise van hen en 

Capaciteitsorgaan met dergelijke uitvragen
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Welke zorgaanbieders kunnen er 

deelnemen? (1)

• Alle zorgaanbieders waar één of meerdere 

van de volgende beroepen werkzaam zijn 

óf dat juist willen:
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GZ-psycholoog Masterpsycholoog

Psychotherapeut Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Klinisch psycholoog Orthopedagoog-generalist

Klinisch neuropsycholoog Psychiater

Verpleegkundig specialist GGZ

Verslavingsarts KNMG



Welke zorgaanbieders kunnen er 

deelnemen? (2)

• Uitzondering: vrijgevestigden (zowel solo-

als groepspraktijken) niet!

• Reden: 99% vrijgevestigde praktijkhouders 

is zelf ook professional. 

• Oplossing: er vindt ook een uitvraag plaats 

onder zorgprofessionals. Vrijgevestigden 

worden via deze route bevraagd. 

• Hiervoor vindt ook een 

informatiebijeenkomst plaats op 1 februari 
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Welke zorgaanbieders kunnen er 

deelnemen? (3)

• Zorgaanbieders met meerdere 

locatie/afdelingen/units kunnen als ze dat 

willen gegevens per organisatie-eenheid 

invullen
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Moet ik mij nu inschrijven namens mijn 

werkgever/zorgaanbieder? JA

• Als u twijfelt kunt u zich het beste altijd 

inschrijven

• Het Capaciteitsorgaan stemt af en regelt per 

aanbieder minstens 1 

zorgaanbiederscoördinator die verantwoordelijk 

is voor coördinatie en invullen.
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Rol: Zorgaanbiederscoördinator (ZC) 

Coördinerende rol voor zorgaanbieder (mogen evt

meerdere personen zijn)

• Aanspreekpunt voor Capaciteitsorgaan en intern

• Heeft zelf blik over de beroepen heen, of kan die 

verkrijgen

• Kan ingevulde gegevens en rapportages van de 

zorgaanbieder inzien

• Kan andere personen toevoegen en verwijderen

• Stafbureau, opleidingen, HR, p-opleiders / 

praktijkopleider e.d.
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Rol: Beroepsgroepscoördinator (BC) 

• Vult gegevens in voor een specifieke 

beroepsgroep

• Alleen inzicht in gegevens van die 

beroepsgroep

• Iemand kan coördinator zijn voor meerdere 

beroepen
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Hoe werkt de uitvraag?

• Applicatie en uitvraag via https://geestelijke-

gezondheid.zorgraming.nl/

• Waarom webapplicatie:

• Centrale plek voor invoer

• Geen (rondslingerende) lijst met 

contactpersonen binnen zorgaanbieder

• Uitvraag kan makkelijk elk jaar/ elke drie jaar 

worden herhaald, historie zichtbaar

• Terugkoppeling van input mbv specifieke 

rapportages (bv per regio)

• Vergelijkbare uitvraag bij ziekenhuizen 

succesvol13

https://geestelijke-gezondheid.zorgraming.nl/


Registratie (1): meldt u aan!
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Registratie (2)

• Contactgegevens

• Kies uw zorgaanbieder uit bestaande lijst of voeg 

een nieuwe toe

• Geef aan in welke sector u werkt.  U kiest zelf.
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Typen instellingen:

GGZ-instellingen Gehandicaptenzorg

Vrijgevestigd (solo- of groepspraktijk) Jeugd-ggz (geïntegreerd)

Ziekenhuizen Jeugd-ggz (niet-geïntegreerd)

Forensisch (deel Ministerie van 

Justitie)

Revalidatie

Forensisch (onderdeel van een 

instelling)

Verslavingszorg

Verpleeghuizen/ouderenzorg Overig (huisartsen, onderwijs, anders)



Log in (1)
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Log in (2)

• U kunt een wachtwoord aanmaken via

• Mail komt soms in de spambox terecht, of 

wordt soms bij grotere instellingen door de 

spamfilter tegengehouden. Als u mailt naar 

bgg-

zorgraming@capaciteitsorgaan.nl wordt er 

naar een oplossing gezocht.
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Start invullen van applicatie

- Vooraf: Capaciteitsorgaan heeft per aanbieder 

minstens 1 zorgaanbiederscoördinator 

aangewezen die verantwoordelijk is voor 

coördinatie en invullen.

- Bepalen of een zorgaanbieder applicatie als 

geheel of per organisatie-eenheid invult.

- ZC start invullen van applicatie door de 

voorbereiding te starten:

- Welke beroepsgroepen?

- Welke beroepsgroepcoördinatoren?
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Voorbereiden stap 1: selecteer 

beroepen
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Voorbereiden stap 2: wijs aan wie de 

vragen per beroep in mag vullen
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Voorbereiden stap 3: verstuur 

uitnodigingen

• Hier vindt u een overzicht van de 

beroepsgroepscoördinatoren die in stap 2 

zijn aangewezen. 

• Door te bevestigen krijgen deze personen 

een uitnodiging om voor deze 

beroepsgroep deel te nemen aan de 

uitvraag.
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Invullen van de vragen

Vanaf 14-2 is dat mogelijk.

• 14 vragen over de situatie per beroep in te 

vullen door BC

• Overzichtsvraag in te vullen door ZC
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Vraag 1: Hoeveel gediplomeerde/ 

afgestudeerde personen in deze 

beroepsgroep werkt bij u? (per 31/12 

jl.)

• Zowel in loondienst als op ZZP/inhuur basis

• Iemand moet zowel het diploma hebben als de 

werkzaamheden uitvoeren: een KP’er heeft ook GZ 

diploma, maar voert taken uit als KP en niet als GZ-

psycholoog. Een PT die ook als GZP werkt, valt 

dus onder 2 beroepsgroepen
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Vraag 2: Hoeveel personen zijn 

hiervan in loondienst?

• Van het aantal werkzame personen in vraag 1, 

hoeveel zijn er daarvan in loondienst?
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Vraag 3: Hoeveel FTE 

gediplomeerden/afgestudeerden in 

deze beroepsgroep werkt bij u? (per 

31/12)

Vraag 4: Hoeveel FTE is hiervan in 

loondienst?
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Vraag 5: Hoeveel uitstroom (fte) was er in 

deze beroepsgroep in het afgelopen jaar 

door pensionering?

Vraag 6: Hoeveel uitstroom (fte) was er in 

deze beroepsgroep in het afgelopen jaar 

door andere redenen dan pensionering?
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Vertrek kan zowel zijn uit het beroep, als vertrek naar 

een andere zorgaanbieder



Vragen 6 tot 12: vacatures

- Huidige tekorten zeer belangrijk dus wordt in veel detail 

naar gekeken.

- Onderscheid in verschillende 2 typen vacatures:

- Gepubliceerd: Er staat daadwerkelijk een vacature 

online of in de krant en dergelijke.

- Ongepubliceerd: Er staat geen formele vacature 

uit terwijl u wel iemand nodig heeft, of u wilt 

meerdere mensen aannemen met de gepubliceerde 

vacature, maar er staan geen losse vacatures uit.  
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Verschillende redenen vacatures

1.Reguliere vacatures:

- Zolang er niemand is geworven worden bepaalde 

werkzaamheden niet uitgevoerd, er ontstaan (te lange) 

wachtlijsten.

2. Vacatures om ZZP of PNIL te vervangen:

- het doel is iemand in vaste dienst te krijgen.

3. Vacatures om niet juist gekwalificeerd personeel 

te vervangen. 

- Bijvoorbeeld, u heeft masterpsychologen in dienst, maar u zou 

een GZ-psycholoog willen aannemen als deze beschikbaar zou 

zijn. U heeft dus een vacature voor de GZ-psycholoog. Werk 

wordt wel uitgevoerd maar eigenlijk door niet juist gekwalificeerd 

personeel.
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Vraag 7: Hoeveel fte reguliere 

gepubliceerde vacatures heeft u voor 

deze beroepsgroep?

Vraag 8: Hoeveel fte reguliere niet-

gepubliceerde vacatures heeft u voor 

deze beroepsgroep?

Vraag 9: Hoeveel fte PNIL-

vervangings-vacatures (gepubliceerd) 

heeft u in deze beroepsgroep?
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Vraag 10: Hoeveel fte PNIL-vervangings-

vacatures (niet-gepubliceerd) heeft u in deze 

beroepsgroep?

Vraag 11: Hoeveel gepubliceerde vacatures 

heeft u om niet juist gekwalificeerd personeel in 

deze beroepsgroep te vervangen?

Vraag 12: Hoeveel niet-gepubliceerde 

vacatures heeft u om niet juist gekwalificeerd 

personeel in deze beroepsgroep te 

vervangen?
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Vraag 13: Als uw instelling nog 

andersoortige vacatures heeft voor 

deze beroepsgroep, geef dan hier kort 

aan welke vacatures dat zijn

Vraag 14: Als u opmerkingen of 

aanvullingen heeft bij de vragen over 

deze beroepsgroep dan kunt u die hier 

vermelden
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Vraag voor zorgaanbiederscoördinator: 

Welke mix van beroepsgroepen verwacht u 

over 5 jaar nodig te hebben?

• In te vullen door iemand die een overkoepelende blik/ 
visie heeft (of deze weet te vinden in de organisatie) 
op de toekomst van de organisatie. Dit kan een HR-
functionaris zijn of iemand van het RvB stafbureau, 
een praktijkopleider, een controller, etc.)

• Neem mee: welke beroepen zou u inzetten als er geen 
tekorten waren aan professionals, en welke 
ontwikkelingen verwacht u naar de toekomst toe?
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Resultaten voor zorgaanbieders

• Resultaten, herleidbaar naar 1 

zorgaanbieder:

• worden door Capaciteitsorgaan niet gedeeld;

• zijn alleen voor zorgaanbieder zelf in te zien

• Binnen de applicatie komen op termijn 

rapporten beschikbaar:

• Vergelijkingen van uw instelling met de regio en 

sector

• Zodra er van meerdere jaren informatie is 

kunnen tijdstrends weergegeven worden
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Planning

• (officieel) applicatie is vanaf 19 januari open voor 

registratie

• Geregistreerde zorgaanbieders verzamelen 

benodigde informatie (vragenlijst komt volgende 

week beschikbaar via de applicatie >> uitleg) 

• Uiterlijk vanaf 14 februari applicatie open voor 

beantwoorden van de vragen in de applicatie. Open 

tot 3 april (6-7 weken!)

• Analyse en besluitvorming KBGG over alle 

onderzoeken

• Informatie in de applicatie is hele jaar toegankelijk 

voor aanbieders 

• Raming verschijnt najaar 202235



Vragen?
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