
TEKST VOOR UITNODIGING P-OPLEIDERS OM DEEL TE NEMEN AAN ONLINE FOCUSGROEP 
Het Capaciteitsorgaan 
Het Capaciteitsorgaan raamt voor vele zorgberoepen het aantal benodigde instromers in de 
opleidingen. Daartoe behoren ook de Beroepen Geestelijke Gezondheid (gz-psychologen, 
psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, verpleegkundig 
specialisten ggz en sinds kort ook de verslavingsartsen). Daarvoor zetten we externe 
onderzoeken uit en stemmen we af met veldpartijen. Uiteindelijk vullen we op basis van 
deze en andere input een rekenmodel dat het instroomadvies berekent. 
 
De Beroepen Geestelijke gezondheid 
De Beroepen GG zijn werkzaam in diverse settings, waarvan een groot deel in de grotere 
(ggz-) instellingen. Daarom is het voor ons belangrijk om goed contact te hebben met de 
opleiders werkzaam in die instellingen. Een groot deel van die opleiders is binnen het LPO 
verenigd. 
 
Veel informatie 
Het Capaciteitsorgaan krijgt van veel kanten (ook kwantitatieve) informatie binnen. Het is 
belangrijk te duiden wat de achtergrond is van sommige informatie, of die klopt voor heel 
Nederland (en voor welke doelgroepen) en of de ontwikkelingen die uit de informatie zou 
blijken zich zullen doorzetten en hoe. Enkele voorbeelden van de informatie die wij 
gebruiken en binnenkrijgen:  declaratiegegevens vanuit Vektis, rapporten over wachttijden 
(en aanpak daarvan), wijzigingen in het Kwaliteitsstatuut, een afspraak vanwege het 
Hoofdlijnenakkoord GGZ, tijdschrijvende beroepen, afspraken over terugdringen van 
bureaucratie (en of dat ook werkt), inschrijving en implementatie van richtlijnen en/of 
standaarden et cetera. 
 
Wat is ons voorstel? 
Met enkele p-opleiders spraken we al enkele keren af. En uiteraard spreken we ook met 
opleiders en professionals in andere (sub-)sectoren, en branches. En daar gaan we ook mee 
door. Tegelijkertijd willen we graag de communicatie met onder andere p-opleiders meer 
gestructureerd en ook breder aanpakken (regionaal en inhoudelijk, zoals doelgroepen). 
Dat willen we doen door de leden van het LPO, de p-opleiders, uit te nodigen voor de opzet 
van een permanente online focusgroep (bijvoorbeeld via google forms). 
 
Aanpak 
P-opleiders kunnen laagdrempelig online vragen beantwoorden en hun indrukken en 
meningen doorgeven voor de raming van de Beroepen GG. Het Capaciteitsorgaan krijgt zo 
relatief snel feedback over de veelheid van informatie wat bijvoorbeeld kan helpen bij het 
beter opzetten van de onderzoeken en/of werkhypotheses daarvoor kunnen opleveren.  
 
Wat vragen we van u? 
Geef uw mailadres door aan ons. Wij zullen u dan vragen een kort profiel in te vullen (setting 
en dergelijke) en opnemen in de focusgroep. Uiteraard behandelen wij alle informatie 
zorgvuldig en volgens de geldende regelgeving. P-opleiders en/of hun werkgevers zullen niet 
letterlijk geciteerd worden en dus enkel als (geanonimiseerde) achtergrondinformatie en als 
input en duiding voor verder onderzoek gebruikt worden.  
 


