
Van: Koen Füssenich <k.fussenich@capaciteitsorgaan.nl> 
Date: vr 11 feb. 2022 om 18:12 
Subject: FW: Re: invullen uitvraag capaciteitsorgaan 
To: Pieter Dingemanse <p.dingemanse@altrecht.nl> 
Cc: Maurice Heck <m.heck@capaciteitsorgaan.nl> 
 

Dag Pieter, 

Hieronder een schets over hoe je onder andere de PIOG’s het beste mee kan nemen bij het 
beantwoorden van de vragen. We horen het graag als er nog onduidelijkheden zijn. 

  

• De PIOG’s zijn masterpsycholoog die (onder supervisie) uitvoerende werkzaamheden 
verrichten van een GZ-psycholoog. Klopt mijn veronderstelling dat hun formatie 
meegenomen moet worden in de formatie ‘vacature GZ-psycholoog’ of ‘gewenst als GZ-
psycholoog? 

PIOG’s moeten niet worden meegeteld bij de vacatures tot GZ-psycholoog. Immers, er is al iemand 
beoogd om deze werkzaamheden uit te voeren. Je zou op dat moment geen extra GZ-psycholoog 
aannemen op die plek, je hebt immers al de PIOG die dit zal gaan doen.  

Qua rekenmethodiek nemen we ook alle PIOG’s mee in het toekomstige aanbod. Daarnaast 
zullen er in de toekomst ook weer nieuwe PIOG’s zijn die dezelfde werkzaamheden 
moeten/zullen uitvoeren.  

• Tav de PT in opleiding (GIOP) of de KP-in opleiding (GIOS) geldt dezelfde vraag.  Neem je ze 
mee in hun basisfunctie (GZ psycholoog) OF in hun toekomstige functie op welk niveau ze 
werkzaamheden verrichten. 

GIOP/GIOS kunnen worden meegenomen in de functie van het diploma wat ze hebben afgerond: GZ-
psycholoog. Pas zodra ze officieel de opleiding tot KP hebben afgerond moeten ze als zodanig 
worden meegeteld. We hebben vanuit andere bronnen al goed inzicht in het aantal GIOP/GIOS, 
waardoor we daar goed rekening mee kunnen houden.  

• Neem je bij de GIOS ook de uren management en onderzoek mee (dat zijn WEL 
specialistenuren) of alleen patientgebonden formatie (lijkt mij ook Die uren meenemen).  

GIOS kunnen worden meegenomen op dezelfde manier als GZ-psychologen. Je kunt hier het aantal 
fte meetellen waarvoor ze betaald worden. Indien ze gewoon salaris ontvangen voor de 
management en onderzoeks-uren, moeten deze meegeteld.  

• We hebben als Altrecht meerdere collega’s in dienst die (in het kader van de proeftuinen en 
samenwerkingsverbanden) patientenzorg verrichten in Andere organisaties. Neem ik die 
mee bij mijn vacaturevolume of niet?  

Je hoeft alleen de fte mee te tellen die ze werkzaam zijn bij Altrecht. Uren die elders gemaakt 
worden tellen dan niet mee, ook al zijn ze wellicht officieel in dienst. Als er daardoor 
tekorten zijn, kunnen die inderdaad worden meegeteld als vacatures.  
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• Klopt de aanname dat de werkzaamheden, nu uitgevoerd door master-psychologen, waarvan 
wij vinden dat dit werkzaamheden zijn ‘op niveau van GZ psycholoog’ ook als ‘vacature GZ-
psycholoog meetellen?  

Dit is zo, als jullie ook echt graag een GZ-psycholoog hiervoor in dienst zouden willen nemen, 
hem/haar ook op het niveau van een GZ-psycholoog willen betalen etc.  

  

Mede namens Maurice, 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Koen Füssenich 

  

 
Berekent zorgverleners voor de toekomst. 
 
K. Füssenich ▪ programmasecretaris FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen, beroepen 
Geestelijke Gezondheid ▪ +31302081899 ▪ k.fussenich@capaciteitsorgaan.nl ▪ Capaciteitsorgaan ▪ 
Domus Medica ▪ Mercatorlaan 1200 ▪ 3528 BL Utrecht ▪ Postbus 20051 ▪ 3502 LB Utrecht ▪ 
www.capaciteitsorgaan.nl 

  

  

Hoi Maurice, 

  

In aanvulling van ons overleg bij het LPO afgelopen dinsdag probeer ik onderstaande te verhelderen 
(ik hoop dat ik het helder uitleg): 

  

De vraag is: hoe zal ik de masterpsychologen,  PIOG’s en GIOS in mijn organisatie meenemen in de 
uitvraag.  
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Enige gedachten: 

  

• De PIOG’s zijn masterpsycholoog die (onder supervisie) uitvoerende werkzaamheden 
verrichten van een GZ-psycholoog. Klopt mijn veronderstelling dat hun formatie 
meegenomen moet worden in de formatie ‘vacature GZ-psycholoog’ of ‘gewenst als GZ-
psycholoog? 

• Tav de PT in opleiding (GIOP) of de KP-in opleiding (GIOS) geldt dezelfde vraag.  Neem je ze 
mee in hun basisfunctie (GZ psycholoog) OF in hun toekomstige functie op welk niveau ze 
werkzaamheden verrichten. 

• Neem je bij de GIOS ook de uren management en onderzoek mee (dat zijn WEL 
specialistenuren) of alleen patientgebonden formatie (lijkt mij ook Die uren meenemen).  

• We hebben als Altrecht meerdere collega’s in dienst die (in het kader van de proeftuinen en 
samenwerkingsverbanden) patientenzorg verrichten in Andere organisaties. Neem ik die 
mee bij mijn vacaturevolume of niet?  

• Klopt de aanname dat de werkzaamheden, nu uitgevoerd door master-psychologen, waarvan 
wij vinden dat dit werkzaamheden zijn ‘op niveau van GZ psycholoog’ ook als ‘vacature GZ-
psycholoog meetellen?  

  

Ik hoop mijn vragen genoeg helder opgeschreven te hebben, anders graag nadere communicatie. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Pieter Dingemanse 

P-opleider Altrecht. 

 


