
Informatiebijeenkomst Uitvraag 
Zorgprofessionals en Vrijgevestigden

Raming Beroepen Geestelijke Gezondheid

Koen Füssenich

Maurice Heck 

programmasecretarissen Beroepen Geestelijke Gezondheid
1 februari 2022



• De vragenlijst voor zorgprofessionals en 
vrijgevestigden is te bereiken via: 
https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen

• Er is daarnaast een applicatie met een vragenlijst 
voor zorgaanbieders niet voor professionals en 
vrijgevestigden: https://bgg.zorgraming.nl/register
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Programma

• Presentatie
• Capaciteitsorgaan
• Doel en werkwijze uitvraag
• Wie kunnen er meedoen?
• De gestelde vragen

• 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: input voor raming

• Om tot een goed advies te komen is veel 
informatie nodig, want meer dan 50 
parameters en veel sectoren. Onder 
andere:

• Hoeveel professionals zijn er werkzaam?
• Zijn er tekorten aan personeel?
• Hoeveel professionals gaan er weg?

• Op basis van onder andere dit onderzoek 
verschijnt er eind 2022 een nieuw advies 
voor 6 (7) beroepen
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Welke professionals kunnen deelnemen?
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GZ-psycholoog* Masterpsycholoog
Psychotherapeut* Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Klinisch psycholoog* Orthopedagoog-generalist
Klinisch neuropsycholoog* Psychiater**
Verpleegkundig specialist GGZ*

Verslavingsarts KNMG*

* Deze 6 beroepen worden ook geraamd binnen de Kamer Beroepen 
Geestelijke Gezondheid.
** Psychiater wordt geraamd binnen de Kamer Medisch Specialisten



Ook vrijgevestigden!

• Andere uitvraag voor zorgaanbieders

• Vrijgevestigden zijn bijna altijd zowel 
zorgaanbieder als zorgprofessional: daarom  
mee in uitvraag voor zorgprofessionals

• Aantal vragen worden alleen aan eigenaren 
van vrijgevestigde praktijken gesteld

• De enquête leidt u hier automatisch naar toe als 
dit relevant is voor u

8



Vragenlijst

• Uitgevoerd door het NIVEL

• Deelname via open link: https://enquete.nivel.nl/gg-
beroepen

• Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden 
professionals persoonlijk aan te schrijven via het 
BIG-register, lastiger dan voorheen ivm strengere 
privacy wetgeving.

• Capaciteitsorgaan zal partijen nogmaals vragen om 
in nieuwsbrieven aandacht te geven aan uitvraag 
onder zorgprofessionals en vrijgevestigden

9

https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen


Vragen

• Aantal vragen is afhankelijk van de 
antwoorden, ongeveer 30 vragen. 
Waaronder vragen over:

• Loopbaan
• Gevolgde opleidingen
• Hoe lang heeft u in een bepaald beroep 

gewerkt?
• In welke branche werkt u en heeft u uw 

opleidingen gevolgd?
• Werkloosheid
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Vragen (2)

• Dienstverband
• Hoeveel uur werkt u? (inclusief alle niet-patiënt 

gebonden uren)
• Hoeveel zou u willen werken? (Waarom kan dit 

niet?)
• Type dienstverband (loondienst / ZZP etc.)
• Hoe heeft u uw huidige functie gevonden?
• Tot wanneer verwacht u in uw functie te blijven 

werken?

• Tekorten/vacatures
• Hoeveel mensen werken er en hoeveel vacatures 

zijn er in uw unit/werkeenheid/afdeling?
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Vragen alleen voor eigenaren 
vrijgevestigde praktijken

• Hoeveel  van een bepaald type professional 
zijn er werkzaam in uw organisatie?

• Personen en fte, in dienst of op ZZP/inhuur 
basis

• Zijn er wachtlijsten?

• Hoeveel professionals verwacht u over 5 
jaar nodig te hebben?
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Vragen alleen voor eigenaren 
vrijgevestigde praktijken (2)

- 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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Vragen alleen voor eigenaren 
vrijgevestigde praktijken (3)

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.14



Vragen?
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