
9%

20%

62%

Ziet zich over 10 jaar 
volledig werkzaam in de 
ggz 18+

Ziet zich over 10 jaar 
deels werkzaam in de 
ggz 18+

Belangrijkste voorwaarden om in de GGZ 18+ werkzaam te blijven:

Voldoende ruimte / vrijheid om mijn vak goed uit te kunnen 
oefenen 

Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie of het 
werkveld

Erkenning en waardering voor het werken in de ggz 18+

NVO
Ledenpeiling 
orthopedagogen 

in de ggz 18+

Aantal respondenten: 176
(40% van het totale aantal 
NVO leden werkzaam in de ggz 18+)

Ziet zich over 10 jaar 
niet meer werkzaam 
in de ggz 18+

Basis-orthopedagoog

Orthopedagoog-generalist

Overige registraties

1

2

3

GZ-psycholoog

9%

Is over 10 jaar met 
pensioen

10%

56%

51%

52%

15%

1. Personeelstekort

2. Hoge werkdruk

3. Lange 
wachtlijsten voor 

cliënten

ervaart 
consequenties van de 
arbeidsmarkttekorten 

in de ggz 18+

79%

werkt in de 
specialistische ggz

58%

is 0-5 jaar werkzaam in de 
ggz 18+

50%

van de OG’ers is 
ingeschaald in schaal 65

64%



01
02

03
De bekostiging van de orthopedagoog-
generalist in het Zorgprestatiemodel moet 
kostendekkend zijn.

Waardering en erkenning van de 
deskundigheid van de orthopedagoog en OG 
en de orthopedagogische manier van 
handelen in de ggz 18+

Regiebehandelaar en medebehandelaar

Toegevoegde waarde beroepsgroep benutten

De orthopedagoog-generalist daadwerkelijk 
inzetten als regiebehandelaar

Is als orthopedagoog-generalist 
opgenomen in het kwaliteitsstatuut van 
hun organisatie1

2

3

51%

24%

Ziet een redelijke verandering in 
zijn/haar rol in de ggz 18+

Ziet een sterke verandering in 
zijn/haar rol in de ggz 18+

Beleidsontwikkelingen, zoals 
veranderingen m.b.t. 
zorgprestatiemodel en Landelijk 
Kwaliteitsstatuut

3

2

1

Meer complexe problematiek bij 
cliënten en/of andere 
verwachtingen bij cliënten

Verhouding tot andere 
professionele expertises

Is de afgelopen jaren een verandering opgetreden in uw rol 
(d.z.w. werkzaamheden en competenties) in de ggz 18+

37%

26%
Van de respondenten wordt ingezet voor 
cliëntgroepen vanaf 23 jaar

Een even groot deel van de 
orthopedagogen-generalist als de GZ-
psychologen, geven aan behandelingen 
uit te voeren als regiebehandelaar

38%
39,5%

4 Meer administratieve taken 

Herijking van de tarieven met 
noodzakelijke indirecte tijd

33% Ervaart consequenties van de invoering van 
het Zorgprestatiemodel

4

Waar heeft verandering mee te maken?

Wat is ervoor nodig om je beter te kunnen positioneren


