
   

  

 

  
 

 

 

   

 Datum opdracht 

Utrecht, 22 mei 2014 

 

Betreft 

Opdrachtbevestiging 

 

Opdrachtnummer / -naam 

Offertenummer 11597/PSU 

 
 
Vereniging voor Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten Stad Utrecht 
Tav dhr Rob Leenen, 

Leidsekade 112  
3531 HD Utrecht 
 

 

  
Geachte heer Leenen / beste Rob,   

 
Hierbij ontvangt u de offerte, tevens de opdrachtbevestiging, van uw vraag van 
10 mei 2014. 

 
Uw vraag 
U hebt Raedelijn gevraagd u te begeleiden bij  

1. De duiding en vertaling van de inkoopvoorwaarden van de 
zorgverzekeraar rond contracteerbaarheid generalistische basis-GGZ en 
specialistische-GGZ. 

2. De organisatie van het proces om te komen tot de vormgeving en 

inrichting van professionele samenwerking tussen de individuele GGZ- 
zorgaanbieders in de stad Utrecht. 

3. Het komen tot een gekozen model samenwerkingsovereenkomst 

4. Het inrichten van een rechtspersoon. 
 
 

Situatie 
Achmea heeft in haar inkoopvoorwaarden aangegeven waar een GGZ- 
zorgaanbieder aan moet voldoen om voor contracteren in aanmerking te komen.  
Belangrijke elementen hierbij zijn aantoonbare afspraken van de GGZ-aanbieder 

met de huisartsenzorg over samenwerking, verwijzing en consultatie. Daarbij 
gaat het ook over het uitspreken van een gezamenlijke visie en bijbehorende 
afspraken over kwaliteit en transparantie (ICT, indicatoren, capaciteitsplanning). 

Het deelnemen aan een aanspreekbare organisatie van samenwerkende GGZ- 
professionals wordt daarnaast als voorwaarde benoemd.  
Deze organisatie heeft mandaat om namens de leden samenwerkingsafspraken te 

maken met vertegenwoordigers van de huisartsenzorg in een raamovereenkomst. 
 
Huidige situatie 
De vrijgevestigde klinisch psychologen en psychotherapeuten in Utrecht Stad zijn 

grotendeels werkzaam als kleine zelfstandigen, soms naast een 
loondienstverband in een tweedelijnsinstelling. Ze zijn onderling niet aantoonbaar 
georganiseerd, anders dan via een beroepsinhoudelijke vereniging. 

 
 
Plan van Aanpak 

 
Stappen richting samenwerkingsverband 

 
 

 
 
In een aantal gesprekken tussen kartrekkers en de adviseur van 

Raedelijn worden onderstaande onderwerpen intensief besproken en 
geformuleerd. 

 

1. INVENTARISEREN 



 Ambitie 
 Achtergrond en aanleiding 
 Visie, missie doelen 

 Motieven van de deelnemers 
 

 

  
 
 

De kartrekkers gaan de context van de samenwerking verder uitwerken 
en vaststellen op onderstaande punten.  

 Draagvlak analyse 
 SWOT analyse 

 Plek in de markt 
 

 

 
 
Tijdens een bijeenkomst worden de potentiele leden van het 

samenwerkingsverband door de kartrekkers geïnformeerd over het 
proces en uitkomsten van bovenstaande onderwerpen. 
 
 

 
 
Raedelijn zal samen met de kerngroep (kartrekkers en potentiele 

bestuurders/ werkgroepleden de uitkomsten van de bijeenkomst 
evalueren en vertalen in een stappenplan ‘oprichting 
samenwerkingsverband’. 

 
 

 
 

Het stappenplan ‘oprichting samenwerkingsverband’ wordt door de 
kerngroep verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met een adviseur 
en jurist van Raedelijn en bestaat uit de volgende onderwerpen: 

 organisatie-inrichting 
 positionering 
 belangrijkste aandachtspunten, beleidsnotitie 

 formuleren van de juridische uitgangspunten 
 
 
Investering 

De investering van deze opdracht is als volgt opgebouwd: 

Aantal Tarief

adviseursuren 40 € 110,00 € 4.400,00

Reiskosten in km 0 € 0,35 € 0,00

Totaal € 4.400,00

Investering ROS-beleidsregel Ja

Te betalen  € 0,00

* in de bovenstaande uren is reistijd meegenomen

 

 

Tijdspad 

Het totale traject vindt plaats tussen 10 mei en 01 oktober 2014. 

 

2. UITWERKEN 

3. INFORMEREN 

4. EVALUEREN 

5. CONCRETISEREN 



Organisatie en verantwoordelijkheden  

De kartrekkers dragen zorg voor: 
 Het ter beschikking stellen van alle relevante informatie; 
 Beschikbaarstelling van eventueel benodigde vergader- of overlegruimte; 

 Voldoende beschikbare tijd en voorbereidingswerkzaamheden om de 

voortgang erin te houden; 

 De communicatie over het voortgang van het proces naar de achterban. 

 

Vragen? 

Neem contact op met mij via onderstaande gegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Hans Puijk, 
Senior organisatieadviseur 

  

 

 

 
Raedelijn 
Herculeslaan 10  3584 AB Utrecht 
T 06 52656672 

www.raedelijn.nl 

 

    

 

http://www.raedelijn.nl/

