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“Er bestaat geen kortere weg naar enige plaats die de moeite waard is….” (beverly sills)
AAN DE DIRECTIES VAN SNRO OPLEIDINGSINSTITUTEN:

Geachte directies:
1.

Gezamenlijke Brief aan beroepsverenigingen en Koepels nav spoedoverleg
De afgelopen weken hebben we van veel beroepsverenigingen een reactie gehad op de brief. VIV, HOLOS,
NFG,RBNG,VNRT,VBAG, NAP, ABvC, het Verbond, Zhong, NVKH, Anvag zijn daar voorbeelden van. Ook zijn we door een
tweetal beroepsverenigingen gebeld. In de meeste gevallen werd een standaardreactie gestuurd dat de brief ontvangen was
en dat het in het Bestuur besproken zou worden. In een aantal gevallen werd gelijk een inhoudelijke reactie gestuurd (zie bv
de rechtstreeks toegezonden brief van de VBAG). Hierin werd aangegeven dat men het ook niet eens was en is met de keuze
van de verzekeraars en een permanent overleg toejuicht. En initiatieven toejuicht. Onduidelijk blijft wat de standpunten van de
Koepels zijn en hoe ze daarover communiceren. De SNRO is vervolgens uitgenodigd om met 9 beroepsverenigingen mee te
praten en proactief beleid op te zetten richting Menzis (zie de brieven van juli en augustus).Hierin kunnen we veel kwijt van de
ongerustheid van opleidingsinstituten, kunnen we de onduidelijkheid aankaarten en meedenken over uitwerkingen.
De beide Koepels hebben we op 29 oktober een nieuw dringend verzoek gedaan om met ons in overleg te gaan.

2.

De huidige stand van zaken
Op 22 oktober is er wederom een gezamenlijk overleg van de verzekeraars geweest. Alleen Menzis houdt vast aan het naar
voren halen van de verplichting voor therapeuten en counsellors om op 1 januari 2015 al te voldoen aan de nieuwe (plato)
medische en psychosociale basiskennis. De andere verzekeraars blijven bij 1 januari 2017. Dit betekent dus dat de
therapeuten bij de andere grote verzekeraars tot die tijd de gelegenheid hebben om zich eventueel bij te scholen. Ook zijn
door de andere verzekeraars geen uitspraken gedaan over de eis van menzis (per 1 januari 2014 een opleiding van 120 ects
en 240 ects per 1 januari 2017).

3.

In afspraken met Menzis is al afgesproken dat er bij “capaciteitsproblemen” een tweede accrediterende instelling gevraagd
wordt om opleidingen MPsKb te accrediteren. De bovengenoemde beroepsorganisaties hebben hier reeds vanaf het begin op
aangedrongen. Hierover heb ik als voorzitter ook direct contact met de contactpersoon van Menzis. Het jammerlijke is dat
Menzis met een grote reorganisatie bezig is en de huidige contactpersoon gaat vertrekken.

4.

Er is door een clubje uit de bovengenoemde beroepsorganisaties voortdurend overleg met Menzis over die eisen, de invulling
ervan en de zogenaamde stapeling van opleidingen voor therapeuten en counsellors. Ook zijn vertegenwoordigers van die
beroepsorganisaties en de SNRO inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest om inhoudelijk een aantal uitgangspunten op
een rijtje te zetten. Menzis eist van de beroepsverenigingen per 1 november een overzicht van de leden of ze voldoen aan de
gestelde criteria. Ook over die datum is overleg.

5.

Als therapeuten/counsellors voldoen aan de eis van een basisopleiding en MpSKb (nieuw) kunnen zij opgenomen worden in
de zogenaamde Zorggids van VGZ (dit was sinds 2011 niet meer mogelijk).

6.

De accreditatieinstellingen is door beroepsverenigingen gevraagd de geaccrediteerde opleidingen met ects door te geven. Zij
kunnen dit gebruiken voor hun ledenlijsten. De SNRO heeft hiervoor inmiddels een lijst met opleidingen en ects aangeleverd.

7.

Zoals jullie weten bestaat er een samenwerking tussen SNRO en SKB. Voor het vervolgpad is door de voorzitters inmiddels
een uitgewerkt projectplan en implementatieroute beschreven. Het overleg met de andere accreditatieinstellingen Fong en
KTNO is ook opgepakt.

We horen graag van u! info@snro-instituut.nl
Johan Boogaars, voorzitter SNRO, Hans Schot en Michiel Lauwerijssen, bestuursleden.
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