Gestelde vragen en antwoorden webinar onderzoekssubsidie IPS-CMD
Vraag

Antwoord

1. Hoeveel IPS-trajecten worden
bekostigd vanuit UWV en vanuit
gemeenten?
2. Geldt bij een regionaal
samenwerkingsverband (een
regionale sociale dienst) het
maximum van 5 aanvragen per
deelnemende gemeente of per
samenwerkingsverband?
3. Waarom mag een gemeente
maximaal 5 IPS-trajecten
indienen?

4.

5.

6.

7.

8.

Dat zijn er 125 voor UWV-klanten en 75 voor
gemeentelijke klanten.
Het maximum van 5 aanvragen geldt per
deelnemende gemeente.

Er zijn gemeenten die nog niet met IPS werken. Met
maximering van het aantal toe te kennen trajecten
wordt beoogd te borgen dat zoveel mogelijk
geïnteresseerde gemeenten klanten kunnen laten
deelnemen aan een IPS-traject.
Ik lees dat de werknemer en
Werkgevers met vragen over bijvoorbeeld subsidies,
werkgever beide ondersteuning aanpassingen op of in het werk, de inwerkperiode of
krijgen. Wie begeleidt (naast de de samenwerking met collega’s kunnen daarmee
IPS-begeleider) de werknemers
altijd bij de IPS-trajectbegeleider terecht. Die is er
op werkinhoud, en wie begeleidt niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de
de werkgever? En wie betaalt
werkgever. Als de klant en de werkgever dat willen,
dat?
biedt de IPS-trajectbegeleider ook jobcoaching op de
werkplek. Beslissingen over de inzet van jobcoaching
maken klant, werkgever en IPS-trajectbegeleider in
nauw overleg.
Tot wanneer verstrekt UWV
Het aanvraagtijdvak voor GGZ-instellingen sluit op 29
subsidie aan GGZ-instellingen?
november 2019. De regeling zelf loopt door tot 31
december 2019.
Waar komt de verdeling van 75
Dat heeft te maken met de subsidie van 1,3 miljoen
trajecten voor gemeenten en 125 euro die voor de trajecten beschikbaar is gesteld.
voor UWV vandaan?
Voor UWV-klanten is een totaalbedrag van
1.000.000 euro beschikbaar en voor gemeentelijke
klanten, een totaalbedrag van 300.000 euro, vanuit
gelden van het ministerie.
IPS is een beproefd
Ja, het traject staat alleen open voor IPSplaatsingssysteem. Moeten
gecertificeerde trajectbegeleiders. Certificering in
traject begeleiders per se
andere methodieken of ervaring is niet voldoende.
gecertificeerd zijn als IPS-coach of
zijn andere methodieken en
opgedane ervaringen ook
voldoende?
Waarom is er onderscheid
Omdat er sprake is van twee verschillende
gemaakt in financiering tussen
klantgroepen met eigen financieringsbronnen:
UWV en gemeenten?
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9. Waarom is er onderscheid
gemaakt in financiering tussen
UWV en gemeenten?
10. Wordt de regeling ook onder de
aandacht gebracht bij de
directeuren van sociale diensten
(bijvoorbeeld op het congres of
andere bijeenkomt van Divosa of
VNG?
11. Geldt het maximum van 5
plaatsingen per gemeente voor
UWV-klanten en
gemeenteklanten samen?
12. Zijn de 125 UWV-trajecten
verdeeld per regio?
13. Wat gebeurt er als het totaal
aantal trajecten is bereikt?
14. Blijft bij deze IPS-regeling de
bonus van 1.600 euro voor een
duurzame plaatsing van kracht?
15. Wanneer valt iemand onder IPS
en wanneer onder CMD?

16. Wie regisseert de verdeling door
een gemeente als er meerdere
GGZ-partijen in een gemeente IPS
-trajecten uitvoeren?

Voor klanten van UWV zijn er middelen uit
het Re-integratiebudget AG om te besteden
aan subsidie voor IPS-trajecten.
- Bij gemeenten is er cofinanciering waarmee
de helft van de kosten van een IPS-traject
wordt gesubsidieerd. Die subsidie ie bedoeld
om gemeenten te stimuleren om IPS bij
gemeentelijke klanten met CMD (Common
Mental Disorders) te gaan inzetten.
Omdat het hierbij gaat om twee verschillende
klantgroepen.
Divosa zal de informatie verspreiden onder haar
leden.

Nee, het maximum van 5 klanten per gemeente
heeft uitsluitend betrekking op gemeentelijke
klanten.
Nee, het betreft hier een landelijke subsidieregeling
zonder opdeling naar regio.
Vol = vol. Als er 125 IPS-trajecten aan UWV zijn
toegekend en 75 trajecten aan gemeentelijke
klanten worden er geen aanvragen meer toegekend.
Nee. De kosten voor een IPS-traject zijn berekend op
8.000 euro inclusief btw. Voor gemeentelijke
klanten is er 4.000 euro beschikbaar en voor UWVklanten 8.000. Er is dus geen bonus.
Deze regeling is bedoeld voor klanten met een CMD:
- die betaald werk willen doen;
- die daarin begeleid willen worden ;
- in behandeling zijn bij een GGZ-instelling in
de Specialistische GGZ (SGGZ);
- waarbij de IPS-trajectbegeleider IPS de
contactpersoon is om de integratie met zorg
te realiseren;
- die óf geen dienstbetrekking hebben óf een
dienstbetrekking van 4-6 uur en willen gaan
werken in een andere sector of functie dan
waarin ze werkzaam zijn.
Gemeenten bepalen zelf met welke GGZ-aanbieder
ze gaan samenwerken.

2
www.samenvoordeklant.nl

Gestelde vragen en antwoorden webinar onderzoekssubsidie IPS-CMD
UWV neemt de aanvragen voor gemeentelijke
klanten via de indienende GGZ-instelling op datum
van binnenkomst in behandeling tot het
subsidieplafond is bereikt. Als de honorering van
aanvragen die op dezelfde datum zijn
binnengekomen leidt tot overschrijding van het
subsidieplafond en UWV de volgorde van
binnenkomst niet kan vaststellen, wordt de volgorde
door loting vastgesteld.
17. Wat zijn de voorwaarden aan
Het moet gaan om een klant van UWV of gemeente
klanten (ook in relatie tot het
die:
onderzoek) bij de subsidie?
- behoort tot de doelgroep IPS-CMD;
- geen andere re-integratietrajecten volgt;
- erin toestemt mee te doen aan het
onderzoek waarbij de GGZ-instelling
anonieme gegevens verstrekt over zijn
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, soort
klant (UWV of gemeente), werkervaring en
hoofdgroep van de diagnose.
18. Waarom kost IPS voor mensen
Het zal uit onderzoek moeten blijken of een IPSCMD net zoveel als voor mensen traject bij klanten met CMD korter duurt en
met en ernstige psychische
goedkoper is dan bij klanten uit de EPA-doelgroep.
aandoening (EPA)? Het lijkt me
In de regeling wordt uitgegaan van de huidige
dat het traject voor die doelgroep trajectprijs.
minder intensief en korter kan
zijn.
19. Ik begrijp dat de gemeente ook
De onderzoeksvragen van het hele onderzoek zijn
moet meewerken aan het
als volgt:
onderzoek: is er een format met
1. Welke landelijke uitkomsten worden behaald
de onderzoeksvragen
met IPS bij 200 cliënten met CMD;
beschikbaar?
verschillen die uitkomsten voor groepen met
specifieke kenmerken en hoe verhouden die
zich tot de uitkomsten van IPS voor de EPAgroep? (landelijke monitor)
2. In hoeverre wordt IPS modelgetrouw
toegepast? (verdiepend onderzoek bij vier
geselecteerde GGZ-instellingen en hun
samenwerkingspartners)
3. Welke factoren belemmeren of bevorderen
de implementatie van IPS? (verdiepend
onderzoek bij vier geselecteerde GGZinstellingen en hun samenwerkingspartners)
4. Welke aanbevelingen kunnen we geven voor
de verdere ontwikkeling en implementatie
van IPS bij CMD?
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Klantmanagers W&I en hun leidinggevenden kunnen
worden gevraagd om de tweede en derde
onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarvoor
worden ze uitgenodigd om hun ervaringen met het
inzetten van IPS voor de CMD-doelgroep te delen in
een landelijke focusgroep.
20. Kunnen we als organisatie voor
re-integratie en jobcoach
meedoen aan deze regeling? We
begeleiden voor UWV en
gemeenten steeds meer GGZkandidaten naar duurzaam werk
en we hebben interesse in een
IPS -opleiding.
21. Mogen bij de start van een IPStraject in deze regeling nog
steeds 8 activiteiten op de DBC
worden weggeschreven?
22. Instellingen die meedoen aan de
regeling moeten gecertificeerde
IPS-begeleiders in dienst hebben.
Moet het traject ook door die
begeleiders uitgevoerd worden of
mogen dat ook andere
professionals zijn?
23. Heeft de centrumgemeente nog
een rol in de nieuwe regeling?
24. Wordt de regio geïnformeerd
over het aantal aangevraagde en
toegekende trajecten om te
kunnen sturen op het gebruik van
de regeling?
25. Veel werkgevers vinden het risico
van IPS-kandidaten te groot,
tenzij ze ook in het
doelgroepregister zitten met de
bijbehorende voorzieningen. Niet
iedereen met EPA of CMD zit in
dat register. Is er voor kandidaten
die erbuiten vallen zicht op een
collectieve voorziening zoals een
no-riskpolis?
26. Moet er bij deze nieuwe regeling
aangegeven worden of een klant
onder de EPA-doelgroep of de
CMD-doelgroep valt?

Subsidie wordt alleen verstrekt aan een GGZinstelling die geregistreerd is (op www.wtzi.nl) en
die modelgetrouw werkt.

Dat hangt af van de contractafspraken tussen de
GGZ-instelling en de betreffende zorgverzekeraar.

De uitvoering van een IPS-traject zal door
gecertificeerde IPS-trajectbegeleiders moeten
worden gedaan.

Nee.
Nee, alleen gemeenten zelf worden geïnformeerd.
Ze krijgen een beschikking van UWV als een
subsidieaanvraag voor hun klant is gehonoreerd. Zo
kunnen ze zelf bijhouden voor hoeveel klanten IPSsubsidie is toegekend.
Nee, deze IPS-CMD-regeling verandert niets aan de
huidige regelgeving rond de no-risk polis.

De cliënt die van deze regeling gebruik maakt
behoort altijd tot de CMD-groep. Het onderscheid
CMD-EPA wordt door de indienende GGZ-instelling
gemaakt.
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27. Welke gegevens moet een GGZinstelling verstrekken voor het
onderzoek?

Bij deelname aan de regeling werkt de GGZinstelling mee aan het onderzoek van
Kenniscentrum Phrenos door kosteloos informatie
te verstrekken over de implementatie van IPS bij de
doelgroep IPS-CMD. De GGZ-instelling moet een
schriftelijke verklaring in de administratie opnemen
waarin de klant (van UWV of gemeente) instemt
met de indiening van de subsidieaanvraag en
toestemming verleent om mee te werken aan het
onderzoek.
28. Er zijn re-integratiebureaus die al Alleen GGZ-instellingen kunnen aanspraak maken
jaren ervaringen hebben met
op subsidie op grond van de IPS-regeling voor CMD.
deze doelgroep en samenwerken IPS-trajecten moeten worden uitgevoerd door
met GGZ, maar niet
gecertificeerde IPS-trajectbegeleiders, maar die
modelgetrouw werken omdat ze hoeven niet in dienst te zijn van de GGZ-instelling.
geen lid zijn van een FACT-team. Als ze in een onderaannemersconstructie worden
Kunnen we met hen blijven
ingezet in de GGZ-teams van de GGZ-instelling om
samenwerken bij deze regeling? IPS aan cliënten te bieden en op alle vereiste
manieren geïntegreerd kunnen samenwerken met
de collega’s uit de GGZ-teams (denk aan overleg
bijwonen, gezamenlijke dossiervoering en een
gedeelde werkplek) voldoet de constructie aan de
eisen van de IPS-modeltrouw.
29. We werken nu met supported
Alleen GGZ-instellingen kunnen gebruik maken van
employment met GGZde IPS-regeling voor CMD.
kandidaten die we graag met de
IPS-methode willen gaan
ondersteunen. Is dat mogelijk
zonder dat we een GGZ-instelling
zijn?
30. Neemt UWV contact op met een De GGZ-instelling zal de aanvragen indienen voor de
GGZ-instelling voor hun klanten
klant die daar in behandeling is. Er is wel
die psychische hulp nodig
samenwerking met UWV, maar de GGZ-instelling is
hebben? Of moet de GGZformeel verantwoordelijk voor de aanvraag van
instelling contact opnemen met subsidie voor een IPS-traject.
UWV wanneer het patiënten
betreft met werkgerelateerde
problematiek? Of kan het allebei?
31. Nu IPS breed inzetbaar is voor de Op grond van deze IPS-regeling voor klanten met
hele doelgroep, zou het geen
CMD kunnen alleen GGZ-instellingen aanspraak
mogelijkheid kunnen zijn om een maken op subsidie.
IPS-trajectbegeleider te
verbinden aan de gemeente in
plaats van aan een GGZinstelling? Ik begrijp dat een
trajectbegeleider nauwe
verbinding met een GGZ-team
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32.

33.

34.

35.

36.

nodig heeft en niet per se binnen
het GGZ werkzaam hoeft te zijn.
Is de aanmeldprocedure voor
CMD-klanten hetzelfde als voor
EPA-klanten?
Als een cliënt als doel regulier
betaald werk heeft, ligt het dan
voor de hand om
loonkostensubsidie te
verstrekken?
Moet bij deze regeling de
verzekeraar ook de eerste 8
gesprekken betalen die dienen
om te bepalen of IPS geschikt is?
Heeft Yentl (de persoon die in de
film te zien is) een indicatie
banenafspraak of Wajong?
Wat kost een traject gemiddeld?

37. Wordt de diagnose gecheckt, en
zo ja hoe?
38. Wat doe je als gemeente als je
geen IPS-coach in dienst hebt,
hebt maar alleen een jobcoach?
39. Wie voert het onderzoek uit?
40. Kan een gemeente het hele
traject betalen als het maximum
van 5 trajecten is bereikt?
41. Is het mogelijk dat een klant bij
de ene GGZ-organisatie in
behandeling is en dat het IPStraject door een andere GGZorganisatie wordt uitgevoerd?

42. Is IPS mogelijk als iemand met
psychische klachten niet onder
behandeling is (of wil zijn) bij de
GGZ?
43. De GGZ-instelling dient de
subsidieaanvraag in op initiatief
van de klant. Mogen een
Regionale Instelling voor
Beschermende Woonvormen

Ja, net als bij de onderzoekssubsidieregeling voor
mensen met EPA is bij deze IPS-regeling de GGZ in
de lead voor de aanvragen.
Loonkostensubsidie kan worden ingezet als het
nodig is, maar het zal niet in alle gevallen de
voorkeur hebben.

Dat hangt af van de contractafspraken tussen de
GGZ-instelling en de betreffende zorgverzekeraar.

Over de situatie van Yentl wordt geen nadere
informatie verstrekt.
Per gehonoreerde aanvraag wordt een bedrag van
8.000 euro inclusief btw betaald.
Nee, de GGZ-instelling geeft de hoofddiagnose en
die zal verder niet meer worden gecheckt aangezien
de GGZ inhoudsdeskundig is.
Dan kan de gemeente contact leggen met een GGZinstelling die IPS aanbiedt.
Kennisinstituut Phrenos doet het onderzoek.
Ja, een gemeente kan ook buiten deze subsidie om
een IPS-traject inkopen bij een GGZ-instelling.
Dat is mogelijk indien de IPS-trajectbegeleiders
gecertificeerd zijn en de constructie aan de eisen
van de IPS-modeltrouw voldoet. Daarvoor is
bijvoorbeeld belangrijk dat zij geïntegreerd kunnen
samenwerken met de collega’s uit de GGZ-teams
van de GGZ-instelling die de behandeling biedt
(denk aan het bijwonen van overleg, gezamenlijke
dossiervoering en een gedeelde werkplek).
Ja, als iemand in de CMD-doelgroep valt en aan alle
voorwaarden van de regeling voldoet kan hij zich
melden bij een GGZ-instelling die IPS aanbiedt. De
GGZ-instelling kan dan de aanvraag indienen.
Aanvragen lopen altijd via de GGZ-instelling. Als een
RIBW een GGZ-instelling is, mag die een aanvraag
indienen. Een gemeente mag dat niet.
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(RIBW) of de gemeente dat ook
doen?
44. Modeltrouw is een zwaarwegend
belang in de methode. Hoe
verhoudt die zich tot het gegeven
dat de IPS'er meestal geen
deelnemer is van een team waar
de CMD-clientèle in behandeling
is?
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

Integratie met zorg moet gewaarborgd blijven door
regelmatig overleg tussen de behandelaar en de IPStrajectbegeleider. Zo kan de IPS-trajectbegeleider
bijvoorbeeld aansluiten bij eventueel lopende
(intake)overleggen op de afdeling. Andere
elementen van integratie met zorg (zoals
gezamenlijke dossiervoering en een werkplek op
dezelfde locatie) worden hierin ook beoordeeld.
Kan ik me als gemeente ook
Nee, want de aanvraag loopt via de GGZ-instelling
aanmelden voordat er op dat
en daar zal de klant in behandeling moeten zijn om
moment al een concrete klant is ? een aanvraag in te kunnen dienen.
Zorgverzekeraars vergoeden
Dat hangt af van de contractafspraken tussen de
soms de intakefase, geldt dat bij GGZ-instelling en de betreffende zorgverzekeraar.
CMD ook?
IPS wordt uitgevoerd door de
De definitie van CMD is afkomstig uit de
specialistische GGZ. Een cliënt
Nederlandse literatuur (Delespaul e.a. 2013). Die is
moet daar dan ook in
zo geoperationaliseerd dat er geen overlap is met de
behandeling zijn, maar dat is juist definitie van de EPA-doelgroep (waarvoor al een
bij de CMD-doelgroep niet altijd UWV-onderzoekssubsidie bestaat).
het geval. Hoe valt dat te rijmen? Voor mensen met CMD die in behandeling zijn bij de
basis-GGZ of de huisarts zal in de toekomst gekeken
moeten worden of het IPS-model toepasbaar is.
Klopt het dat iemand maar 2 jaar De bepaling houdt in dat de klant direct
in behandeling mag zijn? Wat
voorafgaand aan de subsidieaanvraag maximaal 2
houdt dat precies in?
jaar in behandeling mag zijn geweest bij de
specialistische GGZ. Het gaat dus niet om de totale
behandelingsduur gedurende het hele leven.
Hebben de gemeenten die al IPS Nee, daarin wordt geen onderscheid gemaakt.
toepassen voorrang voor deze
regeling voor CMD of maakt dat
niet uit?
Hoe lang moet de behandeling
Een IPS-traject duurt in deze regeling 2 jaar, met een
doorlopen naast het IPS-traject? mogelijke verlenging van maximaal een jaar. De
duur van de behandeling an sich is verder
maatwerk.
Geven alle uitkeringen van UWV Nee, dat geldt alleen voor WAO, WAZ, Wajong, WIA
toegang tot IPS-CMD?
en ZW.
Bij wie doet de klant de aanvraag Per individueel geval bepalen UWV en gemeente
wanneer er sprake is van
samen welke partij de verantwoordelijkheid draagt.
samenloop van een uitkering van
UWV en gemeente?
Krijgt een cliënt direct salaris van Het doel van een IPS-traject is om een klant direct in
de betreffende werkgever, of is
betaald werk te plaatsen. Alleen als dat nodig is
er in eerste instantie sprake van worden instrumenten als loonkostensubsidie
behoud van uitkering?
ingezet.
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54. Wordt het ook geregistreerd (en
onderzocht) als een gemeente
het traject weigert?
55. Doet de regiebehandelaar de
aanvraag of doet de IPS’er dat?
56. Wie doet de aanvraag als een
cliënt zowel een uitkering van
UWV ontvangt als een
aanvullende bijstandsuitkering?
57. Worden er eisen aan de leeftijd
van een klant gesteld ?
58. Toetst het hoofdkantoor of de
regionale vestiging van UWV de
subsidieaanvraag?
59. Hoe en waar kan de GGZinstelling de subsidie declareren
bij gemeentelijke trajecten?

Nee.

De regiebehandelaar bepaalt of er sprake is van
CMD en de GGZ-instelling dient de subsidieaanvraag
in.
Het is altijd de GGZ-instelling die de aanvraagt doet.
De partijen zullen in onderling overleg bepalen
onder welke doelgroep (klant UWV of klant
gemeente) de klant wordt aangemeld.
Nee.
Dat doet het UWV-hoofdkantoor.

De GGZ-instelling dient de subsidieaanvraag voor
een IPS-traject schriftelijk bij UWV in:
a. Bij een UWV-klant gebruikt de GGZinstelling het formulier Aanmelden
Klant UWV CMD voor IPS-traject, op
te vragen via
ips.subsidieregeling@uwv.nl.
b. Bij een gemeentelijke klant gebruikt
de GGZ-instelling het formulier
Aanmelden Klant gemeente CMD
voor IPS-traject, op te vragen via
ips.subsidieregeling@uwv.nl. Het
aanmeldformulier gaat vergezeld van
een toestemmingsverklaring subsidie,
ondertekend door tekenbevoegde
vertegenwoordigers van de GGZinstelling en de gemeente.
Ja, UWV doet altijd de administratieve toetsing van
de aanvraag, ook voor gemeentelijke klanten.

60. Begrijp ik het goed dat UWV ook
voor gemeenteklanten toetst of
subsidie kan worden toegekend?
61. Welke inbreng hebben
Klantmanagers W&I en hun leidinggevenden kunnen
gemeenten in het onderzoek?
worden uitgenodigd om hun ervaringen met het
inzetten van IPS voor de CMD-doelgroep te delen in
een landelijke focusgroep.
62. Kan een RIBW ook gebruik maken Als de RIBW een toekenning GGZ-instelling heeft en
van de CMD-regeling? Geldt een een verklaring modeltrouw, en de cliënt in
RIBW ook als een GGZ-instelling? behandeling is bij de S-GGZ, kan de RIBW een
subsidieverzoek indienen.
63. Kunnen in deze nieuwe regeling Dat hangt af van de contractafspraken tussen de
de eerste 8 contacten voor een
GGZ-instelling en de betreffende zorgverzekeraar.
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IPS-traject nog op de DBC worden
weggeschreven?
64. Wie selecteert de IPS-begeleider?
De gemeente/UWV of de GGZinstelling?
65. Op wat voor aspecten wordt de
aanvraag getoetst door UWV?

66.

67.

68.

69.

70.

71.

De IPS-trajectbegeleider is in dienst van een GGZinstelling en Phrenos toetst of er modeltrouw wordt
gewerkt.
UWV kijkt naar de volgende aspecten:
- Heeft de GGZ-instelling toestemming om
gesubsidieerde IPS-trajecten uit te voeren?
- Betreft het een UWV-klant of een
gemeentelijke klant?
- Bij een gemeenteklant, is er een
toestemmingsverklaring van de gemeente
meegestuurd?
- Wordt aan alle overige subsidievoorwaarden
voldaan (zie daarvoor de tekst van de
regeling zelf)?
In Almelo geeft de gemeente
Deze IPS-regeling zal naar verwachting een
(nog) geen subsidie voor IPS. Kan stimulans vormen voor gemeenten die nu nog geen
daarop invloed uitgeoefend
IPS inzetten om dat wel te gaan doen.
worden?
Kun je je als GGZ-instelling ook
Het verdiepingsonderzoek zal plaatsvinden bij 4
zelf aanmelden voor het
GGZ-instellingen waarbij minimaal 2 trajecten zijn
verdiepingsonderzoek?
gestart voor klanten van gemeenten en 3 voor
klanten van UWV. Phrenos zal later meer informatie
geven over de selectie van GGZ-instellingen voor het
verdiepingsonderzoek.
Wordt er ook een proces opgezet Gemeenten en GGZ-instellingen kunnen nadere
om de uitkerende instantie (UWV afspraken maken over de voortgang van het traject.
of gemeente) te informeren over Bij UWV-klanten kan een overzicht worden
de voortgang van het traject?
opgevraagd van degenen die in een regio
deelnemen aan een IPS-traject. Ook in de reguliere
contacten kan de voortgang van een individuele
klant onderwerp van gesprek zijn.
Geldt deze regeling ook voor
Ja, ook nuggers komen in aanmerking voor de
niet-uitkeringsgerechtigde
regeling.
(nuggers)?
Waarom moet de aanvraag via de Omdat de datum van het poststempel leidend is
post verstuurd worden?
voor de volgorde waarin aanvragen behandeld
worden en omdat e-mail geen veilig kanaal is om
persoonsgegevens uit te wisselen.
Hoe actief moeten GGZ-artsen
GGZ-instellingen worden geïnformeerd over de
zijn bij het informeren van hun
regeling. Het is aan henzelf hoe ze daar intern
klanten over deze mogelijkheid
ruchtbaarheid aan willen geven.
(aangezien deze regeling maar
een beperkte aantal plaatsingen
heeft)?
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