
Aanleiding

Momenteel voert het Capaciteitsorgaan door het jaar heen met diverse p-
opleiders zogeheten netwerkgesprekken. Dat zal het Capaciteitsorgaan blijven
doen maar dat is niet altijd toereikend om de (vele) ontwikkelingen die zich
voordoen te kunnen duiden. We krijgen als Capaciteitsorgaan namelijk van vele
kanten (ook kwantitatieve) informatie binnen die we beter willen kunnen duiden
dan we nu kunnen. Ook andere vragen poppen af en toe op: WVGGZ, invoering
richtlijnen etc.

Daarnaast weten we, zo bleek ook weer uit de vergadering van het LPO waarbij
het Capaciteitsorgaan een presentatie gaf, dat er (over en weer) behoorlijk
verschillende beelden bestaan over diverse ontwikkelingen in de GGZ en de
wijze waarop die in de raming van de beroepen GG terugkomen. Het is, denken
we, goed om banden aan te halen.

Doel van het voorstel

Het doel van ons voorstel is tweeledig:

1. Faciliteren van sneller en laagdrempeliger contact met p-opleiders als
belangrijke groep stakeholders. Het Capaciteitsorgaan verkrijgt informatie
uit het veld, p-opleiders kunnen hun visie op ontwikkelingen geven.

2. aanhalen van de contacten tussen LPO en Capaciteitsorgaan.

Aanpak

Ad 1: we zouden de leden van het LPO graag willen inzetten als een soort van
permanente focusgroep via een online vraag- en antwoordmogelijkheid. Dat
kan tegenwoordig heel eenvoudig en laagdrempelig bijvoorbeeld via google
forms. Zie de bijlage voor een simpel voorbeeldje.

Het Capaciteitsorgaan kan dan ontwikkelingen in de ggz die ons via nieuws
(ook vanuit het LPO), rapporten, databronnen etc bereiken, voorleggen aan p-
opleiders. Het Capaciteitsorgaan kan dan zo hypotheses en aannames
genereren over de impact en richting van die ontwikkelingen. Vervolgens kan



het Capaciteitsorgaan deze input bijvoorbeeld voorleggen aan
onderzoeksbureaus om daadwerkelijk uit te zoeken. Dat laatste doen we nu ook
al maar we merken dat het lastig kan zijn om onszelf en vervolgens die bureaus
goed gefocust te krijgen op de essentie. Dan kan het enorm helpen als je dan
een aantal werkhypotheses hebt, en de onderzoeksresultaten verbeteren.Aan
de andere kant, p-opleiders hebben zo een meer laagdrempelige toegang tot
het Capaciteitsorgaan, vinden wij ook fijn.

We denken dat we een vraag (of een setje van vragen) misschien 2-3 keer per
jaar zouden willen voorleggen. Invullen is niet verplicht (zie ook opmerking over
steekproef hieronder) maar het liefst krijgen we natuurlijk wel zoveel mogelijk
reacties. Reageren op de vragen kost p-opleiders tijd, wij zullen zorgen dat we
de vragen zodanig formuleren dat het per vraag (of setje van vragen) max. 1
kwartier kost.

Voor de duidelijkheid: we proberen hiermee dus niet een representatieve
steekproef te trekken uit het veld. We zullen individuele p-opleiders niet citeren
en we zullen een bepaalde positie van p-opleiders ook niet toeschrijven aan het
LPO. Daar is dit middel niet voor bedoeld (zie ook hieronder).

Ad. 2. Als we een standpunt van het LPO zoeken, dan zullen we dat aan het
bestuur van het LPO vragen (en dus niet verkrijgen via de online weg). In dat
kader zouden we graag een jaarlijks overleg met het bestuur van LPO willen
afspreken: uitwisselen van informatie, standpunten, evalueren laatste raming,
tips komende raming et cetera.

Daarnaast komen we graag, indien gewenst, langs in de ledenvergadering om
bijvoorbeeld zaken toe te lichten.

Wat vragen we?

de mailadressen van de leden van het LPO om de online vragen te kunnen
voorleggen. We kunnen het verzoek om een reactie op een nieuwe online
vraag natuurlijk via het LPO sturen, maar dat kost het LPO extra tijd.

Per p-opleider een profiel van gb-ggz/s-ggz, V&O/K&J, type beroepen,
regio (noord, oost, zuid, west) en dergelijke. Zo’n profiel geeft het



Capaciteitsorgaan meer houvast bij het kunnen inschatten waar een
bepaalde hypothese op van toepassing is. Het verkrijgen/uitvragen van
zo’n profiel kunnen wij als Capaciteitsorgaan regelen.


