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  Begrippenlijst 

In onderstaande lijst worden de in het onderzoek gehanteerde begrippen 
gedefinieerd. De definities van de contactsoorten zijn, waar mogelijk, ontleend 
aan Beleidsregel III-569 van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). 
Voor enkele nieuw te onderscheiden contactsoorten zijn aparte definities 
opgenomen. Voor de overige begrippen is aangesloten bij hetzij de 
omschrijving uit de CTG Beleidsregel, hetzij bij de definities van het onderzoek 
‘Tijdbesteding in Riagg’s en psychiatrische poliklinieken’, door bureau HHM in 
19951.  
 

begeleiding ear-to-ear  
(HHM) 

Een telefonisch contact waarbij de cliënt wordt ondersteund in zijn leefsituatie 
(veranderingsmogelijkheden lijken te ontbreken) en alle daaraan toe te 
rekenen werkzaamheden. De minimale gespreksduur is 15 minuten. 
Hieronder vallen ook uitgebreide contacten per e-mail, waarbij de hulp-
verlener minimaal 15 minuten per dag aan dezelfde cliënt besteedt. 
 

begeleiding face-to-face 
(CTG)  

Een face-to-face contact waarbij de cliënt wordt ondersteund in zijn leef-
situatie (veranderingsmogelijkheden lijken te ontbreken) en alle daaraan toe 
te rekenen werkzaamheden, waarbij de verhouding cliënt/hulpverlener kleiner 
of gelijk is aan twee. 
 

behandeling ear-to-ear 
(HHM) 

Een telefonisch contact waarin volgens bepaalde methoden veranderings-
processen bij de cliënt worden bevorderd (exclusief psychotherapie) en alle 
daaraan toe te rekenen werkzaamheden. De minimale gespreksduur is 15 
minuten. Hieronder vallen ook uitgebreide contacten per e-mail, waarbij de 
hulpverlener minimaal 15 minuten per dag aan dezelfde cliënt besteedt. 
 

behandeling face-to-face 
(CTG) 

Een face-to-face contact waarin volgens bepaalde methoden veranderings-
processen bij de cliënt worden bevorderd (exclusief psychotherapie) en alle 
daaraan toe te rekenen werkzaamheden, waarbij de verhouding cliënt/ 
hulpverlener kleiner of gelijk is aan twee. 
 

cliënt  
(CTG) 

Iemand die minimaal één face-to-face contact in het kader van de hulp-
verlening heeft gehad. Deze hulp kan zijn gericht op de eigen problematiek 
van de cliënt dan wel op de problematiek van een persoon uit zijn directe 
omgeving. 
 

contact 
(HHM) 

Een contact is altijd een face-to-face contact of een ear-to-ear contact tussen 
hulpverlener(s) en cliënt(en) in het kader van hulpverlening. 
 Ontvangen contact: zijn er meerdere cliënten bij een contact aanwezig, 

dan worden evenveel ontvangen contacten geteld als er cliënten aanwezig 
zijn. 

 Verstrekt contact: zijn er meerdere hulpverleners aanwezig bij een contact, 
dan worden evenveel verstrekte contacten geteld, als er hulpverleners bij 
aanwezig zijn. 

                                                  
1 Zie rapportage ‘Tijdbesteding in RIAGG’s en psychiatrische poliklinieken’, bureau HHM (1995). 
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crisisinterventie binnen 
kantooruren 
(CTG) 

Een face-to-face contact bij acute en/of niet-geplande problematiek, dat 
plaatsvindt in het kader van de 7x24-uursdienst op maandag tot en met 
vrijdag, niet zijnde een feestdag, waarbij de face-to-face tijd 50% of meer valt 
binnen de periode van 08.00 - 18.00 uur.  
HHM: Bij niet-geplande problematiek gaat het om contacten waardoor 
afspraken met andere cliënten moeten worden afgezegd. 
 

crisisinterventie buiten 
kantooruren 
(CTG) 

Een face-to-face contact bij acute en/of niet-geplande problematiek, dat 
plaatsvindt in het kader van de 7x24-uursdienst op zaterdagen, zondagen en 
feestdagen en ieder face-to-face contact bij acute problematiek in het kader 
van de 7x24-uursdienst op werkdagen waarbij de face-to-face tijd voor meer 
dan 50% valt buiten de periode van 08.00-18.00 uur. 
 

dienstverlening / 
consultatie 
(CTG) 

De tijd die wordt besteed aan directe activiteiten, de dienstverlening 
betreffend (exclusief overhead). 
Dit zijn: 
-  de uitvoering van directe dienstverleningsactiviteiten; 
-  overleg (intern/extern) direct deze activiteiten betreffend; 
-  voorbereiding, rapportage, literatuurstudie met betrekking tot deze 
 activiteiten; 
-  reizen ten behoeve van deze activiteiten. 
Onder dienstverlening wordt verstaan: alle activiteiten (niet verband houdend 
met individuele cliënten) gericht op andere werkers buiten de instelling door 
middel van voorlichting, advies, consult, (ad hoc) consultatie, overleg met 
verwijzers.  
Hiertoe wordt ook gerekend: het leveren van bijdragen aan opleidingen 
(HHM: extern), aan onderzoek, aan stagebegeleiding (HHM: extern), 
deelnemen aan overlegsituaties e.d.. 
 

direct cliëntgebonden tijd 
(HHM) 

Al het directe contact met de cliënt, in ‘aanwezigheid’ van de cliënt (vb. een 
face-to-face begeleidingscontact). 
 

face-to-face contact 
(CTG) 

Een contact in een ruimte tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader 
van hulpverlening. Bij de bepaling van de omvang van de productie-
parameters dient te worden uitgegaan van ontvangen contacten. In beginsel 
kan per dag per cliënt één face-to-face contact plaatsvinden.  
 

fte 
(HHM) 

Full-time-equivalent (formatieplaats, 36 uur per week) 
 

groepscontact  
(CTG) 

Een contact waarbij de verhouding cliënt/hulpverlener groter is dan twee. 
 

indirect cliëntgebonden 
tijd 
(HHM) 

Alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, 
maar niet in aanwezigheid van de cliënt (vb. het dossier bijwerken na afloop 
van een begeleidingscontact). 
 

intake ear-to-ear (inclusief 
aanmeldgesprekken) 
(HHM) 

Een telefonisch contact in de periode voor de aanvang van de behandeling; 
gedoeld wordt op contacten van hulpverleners vanaf het moment van 
aanmelding en onderzoekscontacten, met uitzondering van het psychiatrische 
onderzoek en het gezinsonderzoek uitgevoerd door een psychiater en de 
orthodidactische en psychodiagnostische onderzoekscontacten bij jeugdigen 
in het kader van globale en specifieke oordeelsvorming tot de aanvang van 
de behandeling en de psychodiagnostische onderzoekscontacten en neur-
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psychologische onderzoekscontacten, bij volwassenen en ouderen 
uitgevoerd door een psycholoog. De minimale gespreksduur is 15 minuten. 
 

intake face-to-face 
(inclusief 
aanmeldgesprekken) 
(CTG) 

Een face-to-face contact in de periode voor de aanvang van de behandeling; 
gedoeld wordt op contacten van hulpverleners vanaf het moment van 
aanmelding en onderzoekscontacten, met uitzondering van het psychiatrische 
onderzoek en het gezinsonderzoek uitgevoerd door een psychiater en de 
orthodidactische en psychodiagnostische onderzoekscontacten bij jeugdigen 
in het kader van globale en specifieke oordeelsvorming tot de aanvang van 
de behandeling en de psychodiagnostische onderzoekscontacten en 
neuropsychologische onderzoekscontacten, bij volwassenen en ouderen 
uitgevoerd door een psycholoog. 
HHM: Tot de intake behoort ook de systeemtaxatie / het milieuonderzoek: een 
face-to-face contact in de periode voor de aanvang van de behandeling 
gericht op oordeelsvorming over het milieu en/of het systeem van een cliënt. 
 

intensieve psychiatrische 
gezinsbehandeling (IPG) 
(HHM) 

Hulpverlening aan gezinnen waarbij sprake is van ernstige opvoedings-
problemen in combinatie met psychiatrische problematiek bij kind(eren) en/of 
ouder(s). Doel is het voorkomen of verkorten van opname van kind, ouder of 
het hele gezin. De hulp betreft een vorm van orthopsychiatrische behandeling 
en begeleiding. De hulp duurt minimaal zes weken, maximaal 12 maanden. 
De contactfrequentie is intensief: de hulpverlener komt gemiddeld zes uur per 
week in het gezin. 
 

intern cliënten overleg 
(HHM) 

Overleg met collega’s over cliënten (inclusief multidisciplinair overleg). 
Inclusief voorbereiding. 
 

nazorg voor ‘afgesloten 
cliënten’ 
(HHM) 

Activiteiten voor cliënten die formeel niet meer in zorg zijn. 

niet cliëntgebonden tijd  
(HHM) 

Alle werkzaamheden die niet kunnen worden herleid naar individuele cliënten 
(vb. werkoverleg, scholing, commissies managementtaken, koffiepauzes, 
deze tijdregistratie en dergelijke). 
 

no show 
(HHM) 

De periode die gemoeid is met het wachten op een cliënt die niet op het 
afgesproken tijdstip op komt dagen (of die niet op afgesproken tijdstip thuis 
geeft bij een huisbezoek) en die niet kan worden opgevuld met andere 
werkzaamheden.   
Activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van de no-show gelden 
als indirect cliëntgebonden werk. Bijvoorbeeld huisbezoek reistijd noteren als 
indirect cliëntgebonden tijd.   
 

onderzoekscontact  
(CTG) 

Orthodidactisch/psychodiagnostisch-onderzoek 
Een face-to-face contact doorgaans in de periode voor de aanvang van de 
behandeling, waarin het accent ligt op het toepassen van diagnostische 
instrumenten om te komen tot globale en specifieke oordeelsvorming en het 
psychiatrisch onderzoek uitgevoerd door een psychiater. Hiervan is 
uitgesloten observatie in thuis/schoolsituatie. 
Psychodiagnostisch/neuropsychologisch onderzoek 
Een face-to-face contact doorgaans in de periode voor de aanvang van de 
behandeling, bestaande uit psychodiagnostisch onderzoek of neuro-
psychologisch onderzoek, uitgevoerd door een psycholoog.  
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Bij psychodiagnostisch onderzoek gaat het om onderzoek naar de persoon-
lijkheid van de cliënt en bij neuropsychologisch onderzoek naar het cognitief 
functioneren van een cliënt met een mogelijke cerebrale beschadiging 
(bijvoorbeeld Korsakov). 
 

opleiding intern verzorgen 
(opleiden van collega’s) 
(HHM) 

Alle activiteiten die de hulpverlener onderneemt in het kader van de scholing 
van collega’s van dezelfde instelling. 

organisatieoverleg 
(algemeen overleg) 
(HHM) 

Inclusief voorbereiding. 

overleg met derden 
(HHM) 

Contacten (face-to-face of telefonisch) met derden; waaronder ook ‘niet-
professionele derden en anderen die niet zelf als cliënt zijn geregistreerd 
(b.v. buren, mantelzorgers, leden cliëntsysteem). Hiertoe behoort ook de 
consultatie t.b.v. een ingeschreven cliënt. Inclusief reistijd. 
 

overleg met 
onderwijsinstelling 
(HHM) 

Contacten (face-to-face of telefonisch) met een onderwijsinstelling. Inclusief 
reistijd. Alleen bij jeugd. 
 

preventie 
(CTG) 

De tijd die wordt besteed aan directe activiteiten, de preventie betreffend 
(exclusief overhead). Dit zijn: 
-  de uitvoering van directe preventieactiviteiten; 
-  overleg (intern/extern) direct deze activiteiten betreffend; 
-  voorbereiding, rapportage, literatuurstudie met betrekking tot  deze 
 activiteiten; 
-  reizen ten behoeve van deze activiteiten. 
Onder preventie wordt verstaan: het geheel aan activiteiten gericht op het 
voorkomen in brede zin van (ernstige) psychosociale problemen, veroorzaakt 
door persoonlijke, intermenselijke en/of maatschappelijke factoren die als 
zodanig kunnen worden gesignaleerd. 
Tot de preventie behoren: de signalering, het doorgeven van signalen, het 
voorbereiden van preventieve activiteiten, de uitvoering ervan, de bewaking 
van de continuïteit en de complementariteit, de evaluatie en de verslag-
legging. 
HHM: Preventieve activiteiten zijn gecoördineerde en geplande activiteiten 
ten behoeve van afgebakende risicogroepen, hierbij gaat het om niet-
ingeschreven cliënten. 
 

psychotherapie 
(CTG) 

Een face-to-face contact verstrekt in het kader van een psychotherapeutische 
behandeling waarbij de verhouding cliënt/hulpverlener kleiner of gelijk is aan 
twee. Uitgevoerd door een erkende en als zodanig aangestelde psycho-
therapeut of door een psychiater die als psychotherapeut is aangesteld c.q. 
werkzaam is of een psychotherapeut in opleiding voor zover deze als 
psychotherapeut werkzaam is. 
 

regelen tolken 
(HHM) 

De tijd besteed aan het regelen van een tolk voor een  
face-to-face contact. 
 

reistijd t.b.v. cliënt  
(HHM) 

De reistijd in verband met een face-to-face contact. 
 

scholing / vakliteratuur 
(HHM) 

Alle activiteiten die de hulpverlener onderneemt om op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen in het vakgebied. 
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telefonisch contact met 
cliënt 
(HHM)  

N.B.: voor intake en begeleidings-/behandelingscontacten  
ear-to-ear zie direct cliëntgebonden activiteiten. 
 

voorbereiding/ 
administratie 
(HHM) 

Verslaglegging, correspondentie, voorbereiding en uitwerking face-to-face 
contact. 
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1. Inleiding 

 1.1 Algemeen 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek ‘Tijdbesteding en 
Kostprijzen ambulante GGZ’, dat in opdracht van GGZ Nederland is uitgevoerd 
door Hoeksma, Homans en Menting organisatieadviseurs (bureau HHM). Het 
onderzoek betreft het actualiseren van het inzicht in de tijdbesteding in de 
ambulante GGZ. 
 
Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte aan een actualisering van de 
huidige financieringsparameters in de ambulante GGZ. De huidige 
financieringsparameters zijn gebaseerd op het onderzoek “Tijdbesteding in 
Riagg’s en psychiatrische poliklinieken” waarover bureau HHM in 1995 heeft 
gerapporteerd. Inmiddels zijn veel instellingen gefuseerd en is het onderscheid 
tussen Riagg en polikliniek verdwenen dan wel aan het vervagen. Veelal zijn 
nieuwe werkwijzen ontstaan. Deze veranderingen hebben gevolgen gehad 
voor de werkwijzen en de tijdbesteding in de ambulante GGZ. Dit onderzoek 
geeft een beeld van de huidige activiteiten in de ambulante GGZ, en de daarbij 
behorende tijdbesteding. 
 

 
 1.2 Doel en afbakening van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van: 
 een representatief inzicht in de huidige tijdbesteding in de ambulante GGZ; 
 een vertaling daarvan naar kosten; 
 zodanig dat op basis van (een interpretatie van) de uitkomsten onder meer 

tarieven kunnen worden vastgesteld. 
 
In het onderzoek Tijdbesteding en Kostprijzen Ambulante GGZ wordt de 
huidige tijdbesteding in de ambulante GGZ onderzocht, inclusief de 
forensische psychiatrie. Verder wordt verondersteld dat voor de navolgende 
ambulante zorg kan worden teruggevallen op beschikbaar recent 
tijdbestedingonderzoek: 
 begeleid zelfstandig wonen; 
 psychiatrische thuiszorg; 
 case-management; 
 ambulante verslavingszorg. 

 
Voor het onderzoek is een begeleidingcommissie ingesteld. Zie voor de 
samenstelling van de begeleidingscommissie bijlage 1. 
 
 

1.3 Opbouw van het rapport/leeswijzer 

Dit rapport gaat in op de hoofdlijnen van het onderzoek. De belangrijkste 
onderzoeksresultaten zullen in dit rapport worden weergegeven. Meer 
gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijlagen van dit rapport. 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de methode van onderzoek. Er wordt ingegaan op de 
reikwijdte, de uitgangspunten en de werkwijze van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de resultaten van het onderzoek naar de 
tijdbesteding. Aan de orde komen de verschillende contactsoorten alsmede de 
tijdbesteding aan deze contactsoorten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten en niet-
cliëntgebonden activiteiten. Eveneens komt (per contactsoort) het aandeel in 
de tijdbesteding van de verschillende disciplines aan de orde. De resultaten 
worden gepresenteerd per circuit. Onderscheid wordt gemaakt tussen de 
circuits Kinderen en Jeugd, Volwassenen, Volwassenen Langdurende Zorg, 
Ouderen, Forensische Psychiatrie, Doven en Asielzoekers. 
 
In hoofdstuk 4 zijn de financiële bouwstenen beschreven die een rol spelen bij 
het bepalen van de tarieven voor de verschillende contactsoorten. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft stap voor stap het model voor de berekening van de 
tarieven. De verschillende uitgangspunten worden daar geëxpliciteerd. 
 
Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen 
gepresenteerd. 
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2. Methode van onderzoek 

 2.1 Algemeen 

Het onderzoek Tijdbesteding en Kostprijzen Ambulante GGZ betreft een 
onderzoek naar de huidige activiteiten en tijdbesteding binnen de ambulante 
GGZ, met vervolgens een vertaling van deze resultaten naar de kostprijzen 
van de verschillende contacten. Op basis van de interpretatie van deze 
resultaten kunnen vervolgens de tarieven worden vastgesteld. 
Het onderzoek is gestart met een vooronderzoek.  
 
 

 2.2 Vooronderzoek 

Het doel van het vooronderzoek was het zowel inhoudelijk als organisatorisch 
voorbereiden van het hoofdonderzoek. De resultaten van het vooronderzoek 
zijn beschreven in ‘Rapportage vooronderzoek Tijdbesteding en Kostprijzen 
Ambulante GGZ’ (Kenmerk BH/01/2023/tag). In deze paragraaf wordt het 
vooronderzoek kort beschreven.  
 
Onderwerp van het vooronderzoek waren de volgende vragen: 
 Op welke wijze vertonen de huidige financieringsparameters voor 

ambulante GGZ een discrepantie met de huidige praktijk? 
 Wat zijn de (concept-) inzichten over de soorten contacten en disciplines 

van hulpverleners die moeten worden onderscheiden in een vraaggerichte 
systematiek, waarbij rekening moet worden gehouden met de innovaties in 
de zorg die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan dan wel die zich 
zullen voordoen?  

 Wat zijn de (nadere) criteria voor het vaststellen van een steekproef van 
GGZ-aanbieders voor het hoofdonderzoek? 

 Op grond van deze criteria: welke GGZ-aanbieders of onderdelen van GGZ-
aanbieders zullen concreet een bijdrage gaan leveren aan het te verrichten 
veldwerk? 

 Welke informatie kunnen deze GGZ-aanbieders aanleveren uit hun 
bestaande registraties? Voor welke informatie is aanvullend veldonderzoek 
nodig? 

 Op welke wijze kunnen in de praktijk de ontwikkelde “ambulante producten 
in de GGZ” worden getest via het veldonderzoek naar de tijdbesteding in de 
ambulante GGZ?  

 Op welke wijze zullen kostprijzen worden berekend? Op welke wijze zullen 
de diverse soorten kostenposten worden toegerekend?  

 
In het kader van het vooronderzoek zijn individuele interviews gehouden met 
diverse functionarissen bij vier grote regionale GGZ aanbieders. Uit de 
interviews kwam naar voren dat een aantal ontwikkelingen zich aan het 
voltrekken is. Die ontwikkelingen vormen naar mening van de respondenten 
aanleiding voor een actualisering van de ambulante financieringsparameters.  
 
Een eerste ontwikkeling is dat het onderscheid tussen ambulante, klinische en 
deeltijd zorg vervaagt. Cliënten krijgen in toenemende mate een samen-
hangend pakket van zorg geboden waarbij datgene wat nodig is afwisselend 
wordt ingezet. Dit kan zowel ambulante, deeltijd- als klinische zorg zijn.  
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In geval van klinische zorg blijft de ambulante hulpverlener in sommige 
gevallen betrokken bij de klinische zorg die aan de cliënt wordt geboden. Het 
kan gaan om zorg die extra is ten opzichte van de zorg die door klinische 
hulpverleners wordt geleverd. Het kan echter ook gaan om vervanging van 
zorg die anders door klinische hulpverleners zou worden geleverd. Een 
exponent van deze veranderingen zijn bijvoorbeeld de Transmurale Teams. 
 
Een tweede ontwikkeling is dat er nieuwe zorgvormen ontstaan. Daarbij gaat 
het om telefonische contacten (ear-to-ear) bij intake, behandeling en 
begeleiding. Ook intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) vormt een 
nieuw zorgaanbod. IPG is een tijdsintensieve vorm van zorg. IPG zal vrijwel 
alleen voorkomen in het circuit Kinderen en Jeugd. Deze zorgvormen zijn in 
het tijdbestedingonderzoek opgenomen. Hierdoor zal duidelijk worden hoeveel 
tijd wordt besteed aan deze contacten.  
 
Een ander signaal uit het vooronderzoek is het percentage ‘no show’. In de 
huidige financieringsparameters wordt uitgegaan van een vast percentage ‘no 
show’, dat wil zeggen dat een cliënt zonder berichtgeving niet komt opdagen 
op de afspraak met de hulpverlener. Dit vaste percentage ‘no show’ vormt 
momenteel een toeslag in het tarief van de directe contacten.  
Tenslotte is in het onderzoek de mogelijkheid opgenomen om nazorg voor 
‘afgesloten cliënten’ te registreren.  
 
Een derde aanvullende invalshoek die uit het vooronderzoek naar voren is 
gekomen is dat in toenemende mate ambulante zorg wordt geboden voor de 
chronische doelgroep (de complexe langdurende zorg). In het onderzoek zijn 
daarom enkele teams opgenomen die zich op deze doelgroep richten: het 
circuit langdurende zorg. 
 
 

 2.3 Reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek naar de tijdbesteding in de ambulante GGZ beschrijft de 
tijdbesteding van verschillende hulpverlenerdisciplines met behulp van één 
begrippenapparaat. Er is onderzoek verricht naar de werkzaamheden van de 
directe medewerkers, onderverdeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, 
indirect cliëntgebonden activiteiten en niet-cliëntgebonden activiteiten.  
Werkzaamheden die behoren tot de overhead van instellingen, zijn niet 
meegenomen in de tijdregistratie.  
 
Het onderzoek geeft inzicht in de activiteiten en de tijdbesteding in de 
ambulante GGZ. Er kunnen geen conclusies worden gegeven over: 
 de effectiviteit van de hulpverlening; 
 de kwaliteit van de hulpverlening. 

Voor het onderzoeken van de effectiviteit van de hulpverlening is onderzoek 
nodig naar de mate waarin de geboden hulp de cliënt helpt. Dit komt niet aan 
de orde in dit onderzoek. Ook over de kwaliteit van de hulpverlening kunnen 
geen uitspraken worden gedaan.  
 
Ten behoeve van een oordeelsvorming over de efficiency van de hulpverlening 
biedt het onderzoek de volgende aanknopingspunten: 
 de aangetroffen spreiding in tijdbesteding per contactsoort; 
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 de aangetroffen verschillen tussen instellingen in de procentuele verdeling 
van de beschikbare tijd over direct cliëntgebonden, indirect cliëntgebonden 
en niet cliëntgebonden activiteiten;  

 verder biedt het verzamelde materiaal de mogelijkheid om per contactsoort 
de verschillen tussen instellingen in de ingezette disciplinemix te achter-
halen;  

 tenslotte biedt het verzamelde materiaal de mogelijkheid om per contact-
soort de verschillen tussen instellingen in de verhouding tussen ontvangen 
en verstrekte contacten te achterhalen.  
 

In het kader van een oordeelsvorming over de efficiency wordt, bij de 
presentatie van de aangetroffen tijdbesteding in hoofdstuk 3, een 
gecorrigeerde variant opgenomen. Die variant heeft betrekking op de eerste 
twee van de hierboven genoemde aanknopingspunten. Concreet betreft het de 
berekening van een gecorrigeerd gemiddelde contactduur en een gecorrigeerd 
percentage niet cliëntgebonden tijd. De variant wordt voor de drie 
‘hoofdcircuits’ (kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen) uitgewerkt.   
 
Het gecorrigeerd gemiddelde wordt als volgt berekend: 
 bij de (direct en indirect) cliëntgebonden activiteiten wordt per circuit per 

activiteit een nieuw gemiddelde berekend na uitsluiting van de 20% 
langstdurende scores op die activiteit; 

 bij de niet cliëntgebonden activiteiten wordt een gecorrigeerd percentage 
niet cliëntgebonden tijd berekend door per circuit de instelling met het 
hoogste percentage niet cliëntgebonden tijd uit te sluiten. 

 
Wanneer er op basis van de onderzoeksgegevens tarieven worden vast-
gesteld, moet er onder meer een beslissing worden genomen over welke 
contactduur als norm wordt gehanteerd (zie paragraaf 5.1). Een oordeel over 
de in het onderzoeksmateriaal aangetroffen mate van efficiency speelt daarbij 
een rol.  
 
 

 2.4 Uitgangspunten van het onderzoek 

In het tijdbestedingonderzoek is het uitgangspunt dat de tijd van de directe 
medewerkers wordt toegerekend aan verschillende activiteiten. Analoog aan 
het eerdere tijdbestedingonderzoek is onderscheid gemaakt naar direct 
cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten en niet-
cliëntgebonden activiteiten. Binnen deze drie hoofdcategorieën is een 
verdeling gemaakt naar de verschillende activiteiten (zie bijlage 2). Bij het in 
kaart brengen van de huidige werkzaamheden en de tijdbesteding is eveneens 
onderscheid gemaakt naar de discipline van de hulpverlener.  
 
In 1995 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door bureau HHM1. In het 
huidige onderzoek is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde begrippen2 
en indelingen als in het onderzoek van 1995.  
 
De in het onderzoek gehanteerde methode gaat uit van de zogenaamde 
driehoeksmeting (triangulatie)3. Dat wil zeggen dat de onderzoeker via 

                                                  
1 Zie rapportage ‘Tijdbesteding in RIAGG’s en psychiatrische poliklinieken’ (bureau HHM, 1995) 
2 Zie voor de definities van hier gehanteerde begrippen de begrippenlijst in dit rapport. 
3 Zie P.G. Swanborn: ‘Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek’ (1987), p. 332 e.v. 
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verschillende benaderingen (bronnen/operationaliseringen) hetzelfde 
verschijnsel probeert te meten om op die wijze de werkelijkheid het beste te 
kunnen beschrijven. In dit onderzoek is dat op de volgende manier vorm-
gegeven: 
 Professionals in de hulpverlening registreren gedurende een bepaalde tijd al 

hun werkzaamheden en de daarbij behorende tijdbesteding. Er is gekozen 
voor een periode van twee maal twee weken. De periode is bewust gekozen 
om bijzondere dagen en feestdagen te vermijden. 

 Daarnaast zijn resultaten van de registratie voorgelegd aan professionals 
teneinde deze aan te vullen met schattingen van de gemiddelde tijd-
besteding per activiteit. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat een 
minimum van 30 waarnemingen in het kader van de betrouwbaarheid 
noodzakelijk is. Daar waar tijdens het onderzoek bleek dat er te weinig 
waarnemingen waren, is de betrouwbaarheid vergroot door deze 
schattingen.  

 De productiegegevens uit de registratieperiode zijn tenslotte vergeleken met 
de jaarproductie over 2001. In dit kader is voor de deelnemende instellingen 
informatie verzameld over de productie van 2001 (aantal gedeclareerde 
contacten), de gedeclareerde uren dienstverlening en preventie over 2001 
en de gemiddelde beschikbare formatie directe ambulante hulpverleners in 
2001.  
Er is een controle uitgevoerd op de verhouding tussen de productie in de 
meetperiode en het aantal fte dat heeft geregistreerd, en de verhouding 
tussen de gerealiseerde productie in 2001 en de in dat jaar beschikbare 
formatie. Deze twee verhoudingsgetallen dienen bij benadering overeen te 
stemmen. 

 
De resultaten van het tijdbestedingonderzoek dienen representatief te zijn voor 
de gehele ambulante GGZ. Daartoe dient enerzijds (per contactsoort) het 
aantal waarnemingen voldoende groot te zijn. Anderzijds dient in dat aantal 
waarnemingen per contactsoort de mogelijke variatie in werkwijzen binnen de 
ambulante GGZ, te zijn vertegenwoordigd.  
 
Ten einde te voldoen aan het tweede punt zijn er criteria bepaald voor de 
selectie van de deelnemende instellingen (zie paragraaf 2.5.1). 
 
Door het onderzoek uit te voeren bij verschillende instellingen en binnen de 
instellingen bij verschillende teams, is bewerkstelligd dat er per contactsoort 
voldoende aantallen waarnemingen zijn verzameld om de representativiteit en 
validiteit van het onderzoek te garanderen.   
 
De onderzochte tijdbesteding is verzameld via gedetailleerde registratie-
formulieren. Aggregatie van de gegevens en de berekening van gemiddelden 
over meerdere (teams en) instellingen leiden tot betrouwbare en represen-
tatieve algemene gemiddelden voor de betreffende sector.1
Ten behoeve van het vaststellen van de financiële bouwstenen is zoveel 
mogelijk uitgegaan van de situatie in 2002 (of anders van 2001) en zijn de 

                                                  
1 Voor de circuits doven en asielzoekers is het doel van het onderzoek niet zozeer een 
representatief beeld. Voor het circuit asielzoekers gaat het om de vraag of er aanwijzingen zijn 
om voor dit circuit aparte financieringsparameters vast te stellen (daarbij zullen de resultaten van 
het onderzoek ‘Tijdbesteding aan asielzoekers’ (bureau HHM, 1999) worden meegenomen). Bij 
het circuit doven gaat het om de vraag of de huidige tarieven een aanpassing behoeven.  

PB/02/2347/tag, © HHM 2002 12



 

benodigde gegevens bij de betrokken instellingen opgevraagd. De gevolgen 
van de invoering van FWG 3.0 worden zo mogelijk in de tarieven verwerkt. 
 
 

 2.5 Hoofdonderzoek 

 2.5.1 Deelnemende instellingen 

Op grond van de informatie uit het vooronderzoek, is een aantal selectiecriteria 
opgesteld voor de deelnemende GGZ-instellingen: 
 jeugd-, volwassenen- en ouderenzorg wordt substantieel geleverd (dus alle 

drie circuits aanwezig); 
 geïntegreerde GGZ-aanbieder waarbij het fusieproces is afgerond en zich 

intern organisatorisch heeft vertaald (bijvoorbeeld in de vorming van 
Regionale GGZ Centra (MFE’s)); 

 spreiding stad /platteland (waaronder minstens één van de vier grote 
steden); 

 spreiding over omvang van de ambulante productie (dus verschillen in 
productieomvang tussen de diverse locaties);   

 voldoende geografische spreiding over Nederland. 
 
In totaal hebben zes geïntegreerde GGZ-instellingen geparticipeerd in het 
hoofdonderzoek, en daarnaast één instelling specifiek voor forensische 
psychiatrie.  
 De Meren (Amsterdam) 
 GGZ Eindhoven  
 GGZ Friesland 
 GGZ Midden Brabant 
 Mediant (Twente) 
 Riagg Rijnmond Zuid  
 Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Utrecht) 

 
Onder deze instellingen bevinden zich ook de instellingen die aan het 
vooronderzoek hebben deelgenomen. 
 
Van alle instellingen hebben, voor zover mogelijk, teams van de circuits 
Kinderen en Jeugd, Volwassenen en Ouderen aan de tijdregistratie 
meegedaan. Voor de categorie forensische psychiatrie hebben twee teams 
(van verschillende instellingen) deelgenomen. De categorieën asielzoekers en 
doven zijn elk door een team vertegenwoordigd. 
 
Werkgroepen 
In het kader van het onderzoek is een drietal werkgroepen samengesteld 
(werkgroepen circuit Kinderen en Jeugd, circuit Volwassenen en circuit 
Ouderen). In iedere werkgroep waren de deelnemende instellingen 
vertegenwoordigd voor het betreffende circuit. In de werkgroep voor het circuit 
Volwassenen waren eveneens de vertegenwoordigers van Forensische 
Psychiatrie, Doven en Asielzoekers aanwezig. De werkgroepen hebben de 
onderzoekers gedurende het onderzoek de benodigde informatie aangeleverd 
en zij zijn geraadpleegd bij het vormgeven van de tijdregistratie. In 
samenspraak met de onderzoekers hebben zij bepaald welke contacten in de 
registratie werden onderscheiden en welke teams aan de registratie hebben 
deelgenomen. 
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 2.5.2 Tijdregistratie 

Categorisering van de cliënten 
In het onderzoek worden de cliënten ingedeeld in zeven circuits: 
 kinderen en Jeugd (0 tot en met 17 jaar); 
 volwassenen (18 tot en met 64 jaar); 
 ouderen (65 jaar en ouder); 
 volwassenen langdurende zorg; 
 forensisch psychiatrische cliënten; 
 asielzoekers; 
 doven. 

 
Uitgangspunt in de registratie is dat de contacten worden toegerekend aan de 
zorgverlenende afdeling. De aard van de problematiek is hierbij maatgevend. 
Ter illustratie:  
 de tijdbesteding in contacten met de ouders van een jeugdige cliënt vallen 

onder het circuit kinderen en jeugd;  
 een 60-jarige die aan een ernstige vorm van dementie lijdt valt onder het 

circuit ouderen. 
  
Tijdbesteding van de hulpverleners 
De hulpverleners die hebben deelgenomen aan de tijdregistratie hebben 
gedurende vier weken alle werkzaamheden geregistreerd. 1 De tijdbesteding is 
verdeeld in: 
 
 Direct cliëntgebonden activiteiten 

Deze activiteiten vormen de basis voor de financieringsparameters voor 
ambulante hulpverlening. De volgende direct cliëntgebonden activiteiten 
worden onderscheiden: 
– crisisinterventie binnen kantooruren; 
– crisisinterventie buiten kantooruren; 
– intake face-to-face; 
– intake ear-to-ear; 
– begeleiding face-to-face; 
– behandeling face-to-face. 
– begeleiding ear-to-ear; 
– behandeling ear-to-ear; 
– psychotherapie; 
– groepscontact psychotherapie; 
– groepscontact behandeling/begeleiding; 
– onderzoek; 
– intensieve psychiatrische gezinsbehandeling; 
– no-show; 
– overig. 
 

 Indirect cliëntgebonden activiteiten 
Hieronder wordt verstaan alle activiteiten rondom een direct cliëntgebonden 
contact. Denk aan voorbereiding en administratie van een contact, intern 
overleg over cliënten, reistijd in verband met contacten met cliënten, overleg 
met derden etcetera.  
 

                                                  
1 Zie voor een overzicht van de te registreren items bijlage 2. 
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 Niet cliëntgebonden activiteiten 
Dit betreft activiteiten die niet direct of indirect met cliënten te maken 
hebben. Denk aan scholing, organisatieoverleg, pauzes, etcetera. 
 

 Dienstverlening en preventie 
Dienstverlening en preventie behoren tot de kerntaken van de ambulante 
GGZ. Hulpverleners besteden een deel van hun tijd aan deze activiteiten. 
Zowel dienstverlening als preventie werd in de tijdregistratie (onder een 
aparte code) gescoord binnen de categorie niet-cliëntgebonden activiteiten. 
In de resultaten zullen deze twee activiteiten als afzonderlijke categorie 
worden beschreven.  

 
Op het registratieformulier diende per kwartier te worden aangegeven: welke 
activiteit werd verricht; voor welke cliënt(en); hoeveel overige hulpverleners bij 
het contact aanwezig waren; en, indien de activiteit een indirect cliëntgebonden 
activiteit betrof, ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit deze 
werkzaamheden werden uitgevoerd. Deze laatste exercitie maakt het mogelijk 
per direct cliëntgebonden contact duidelijk in beeld te brengen hoeveel 
indirecte tijd is gemoeid met het uitvoeren hiervan. 
 
Na een proefperiode van drie dagen hebben de hulpverleners vier weken lang 
alle activiteiten geregistreerd. In enkele gevallen hebben teams uit een 
instelling binnen één circuit via een roulatiesysteem ieder telkens 1 week 
geregistreerd. Voor de hulpverleners was een uitgebreide handleiding 
beschikbaar en bestond de mogelijkheid vragen te stellen via een helpdesk.  
 
Alle aangeleverde registraties zijn verwerkt tot één databestand. Daar zijn ten 
eerste de administratieve fouten1 uit verwijderd. Vervolgens zijn de ruwe 
resultaten teruggekoppeld aan de werkgroepleden teneinde de niet-
representatieve waarnemingen te corrigeren. Een laatste controle op de 
betrouwbaarheid betrof de vergelijking van de productiegegevens in het 
databestand met die over geheel 2001.  
 
De analyses zijn uitgevoerd op basis van het aldus gecorrigeerde bestand. De 
resultaten van de analyses van de tijdregistratie worden in hoofdstuk 3 van dit 
rapport gepresenteerd. 
 
Aan het onderzoek hebben ruim 40 teams deelgenomen; in totaal hebben ruim 
400 hulpverleners hun tijdbesteding bijgehouden (gedurende circa 35.000 uur) 
en dat heeft geresulteerd in een bestand met ruim 55.000 activiteiten. 
 
 

 2.5.3  Doorvertaling naar de kosten 

De resultaten van het onderzoek naar de tijdbesteding worden vervolgens 
gecombineerd met gegevens over de loonkosten. Beide componenten (tijd en 
loonkosten) vormen de basis voor de berekening van de tarieven voor de 
verschillende contacten. Voor het verzamelen van de financiële gegevens is 
een werkgroep samengesteld met financiële experts van de deelnemende 
instellingen. 
 
 

                                                  
1 Bijvoorbeeld typefouten en niet bestaande activiteiten. 
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Factoren die de kosten bepalen, zijn: 
 de gemiddelde (direct en indirect cliëntgebonden) tijdbesteding per contact, 

per discipline; 
 de gemiddelde loonkosten van de verschillende disciplines; 
 het gemiddelde aandeel van de verschillende disciplines in een contact; 
 de verhouding tussen ontvangen en verstrekte contacten; 
 een toeslag per contact in verband met niet-cliëntgebonden 

werkzaamheden; 
 een toeslag voor direct leidinggevenden. 

 
Bij de vaststelling van de tarieven door het CTG zal naast de personele lasten 
rekening worden gehouden met de materiele kosten en de overhead. Dit 
onderzoek beperkt zich tot de personele lasten. 
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 3. Resultaten onderzoek tijdbesteding 

 3.1 Tijdbesteding op hoofdlijnen 

In het tijdbestedingonderzoek is een indeling in drie hoofdcategorieën 
gehanteerd: direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden 
activiteiten en niet-cliëntgebonden activiteiten. Binnen deze hoofdcategorieën 
zijn de verschillende activiteiten onderscheiden. Naast de drie 
hoofdcategorieën wordt dienstverlening en preventie als aparte categorie 
onderscheiden. De procentuele verdeling van de totale tijdbesteding over deze 
vier categorieën wordt in de onderstaande tabel per circuit weergegeven. In dit 
overzicht is een aantal direct cliëntgebonden activiteiten afzonderlijk 
onderscheiden, namelijk de ear-to-ear contacten en de no show. Deze 
uitsplitsing is hier gemaakt om inzichtelijk te kunnen maken welk aandeel van 
de beschikbare tijd aan deze activiteiten wordt besteed, zodat weloverwogen 
kan worden besloten hiervoor wel of geen aparte financieringsparameters te 
ontwikkelen. 
 

Asiel-
zoekers 

Categorie Kinderen 
en Jeugd 

Vol-
wassenen 

Ouderen Volwassen 
lang- 

durende 
zorg 

Forensisch

 

Doven 

Direct 
cliëntgebonden 33,1% 38,9% 28,6% 30,7% 39,1% 25,7% 33,5% 

Ear-to-ear 
contacten  1,4%  1,3%  1,2% 1,8%  1,0%  0,6%  0,5% 

No show 
  0,6%  1,1%  0,2% 1,0%  1,1%  0,8%  0,4% 

Dienstverlening en 
preventie  5,1%  3,2%  6,5% 1,5%  2,2% 16,6%  5,4% 

Indirect 
cliëntgebonden 38,1% 35,7% 40,6% 40,7% 37,0% 36,2% 40,1% 

Niet-
cliëntgebonden 21,7% 19,8% 22,9% 24,3% 19,5% 20,2% 20,0% 

Tabel 3.1.1 Procentuele verdeling van de tijdbesteding per circuit   
 
De verdeling in bovenstaande tabel is berekend over alle activiteiten die door 
de hulpverleners van alle deelnemende instellingen zijn gescoord. Om een 
indruk te geven van de spreiding tussen de deelnemende instellingen zijn in de 
onderstaande diagrammen per circuit de gemiddelden per (geanonimiseerde) 
instelling weergegeven.1 In deze diagrammen zijn no show en de ear-to-ear 
contacten in de categorie direct cliëntgebonden activiteiten opgenomen. 
 
 
 

                                                  
1 Met uitzondering van de circuits asielzoekers en doven aangezien die elk maar door één 
instelling vertegenwoordigd zijn. 
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Circuit kinderen en jeugd 
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Figuur 3.1 Procentuele verdeling van de tijdbesteding per instelling circuit kinderen  
 en jeugd (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct   
 cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
Bij dit circuit valt met name het verschil op tussen instelling D (47,6%) en F 
(30,0%) met betrekking tot de direct cliëntgebonden tijd. Verder valt de 
spreiding in dienstverlening en preventie op; 0,6% bij instelling D en 8,5% bij 
instelling E. Het percentage indirect cliëntgebonden tijd varieert tussen 43,3% 
(C) en 33,0% (D). Het percentage niet cliëntgebonden tijd loopt van 18,5% (G) 
tot 25,7% (F).  
 
 
Circuit volwassenen 
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 Figuur 3.2  Procentuele verdeling van de tijdbesteding per instelling circuit volwassenen 
 (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd 
 gerekend).   
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Bij het circuit volwassenen valt instelling C op voor wat betreft het hoge 
percentage niet cliëntgebonden tijd (30,8%) en het relatief lage aandeel direct 
cliëntgebonden tijd (35,9). Instelling D scoort het hoogst op direct 
cliëntgebonden tijd (48,8%) en het laagst op de indirect cliëntgebonden tijd 
(27,4%). 
 
Circuit ouderen 
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Figuur 3.3  Procentuele verdeling van de tijdbesteding per instelling circuit ouderen (no-
 show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd 
 gerekend). 
 
Hier springen met name de verschillen tussen instelling D en G eruit, zowel 
voor preventie en dienstverlening (respectievelijk 1,2% en 13,1%) als voor 
direct cliëntgebonden tijd (respectievelijk 38,3% en 21,5%). 
 
Circuit langdurende zorg 
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  Figuur 3.4  Procentuele verdeling van de tijdbesteding per instelling circuit langdurende 
 zorg (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden 
 tijd gerekend). 
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Het percentage indirect cliëntgebonden tijd varieert hier tussen 34,4% (M) en 
41,2% (L). Het percentage preventie en dienstverlening loopt van 0,8% (K) tot 
8,8% (M).  
 
Circuit forensische psychiatrie  
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Figuur 3.5  Procentuele verdeling tijdbesteding per instelling circuit forensische 
 psychiatrie (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct 
 cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
De verschillen tussen beide instellingen zijn het grootst bij: 
 het percentage indirect cliëntgebonden tijd (39,6% voor instelling 1 en 

32,6% voor instelling 2); en  
 het percentage niet cliëntgebonden tijd (17,5% voor instelling 1 en 24,9% 

voor instelling 2). 
 
 

 3.2 Tijdbesteding per circuit 

 
 3.2.1 Circuit Kinderen en Jeugd 

Gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
De tijd die hulpverleners besteden aan een contact is te verdelen in face-to-
face dan wel ear-to-ear contacttijd en de tijd rondom zo’n contact (de indirect 
cliëntgebonden tijd). Van de meeste indirect cliëntgebonden activiteiten is 
bekend ten behoeve van welk face-to-face of ear-to-ear contact die activiteit is 
verricht. Op die manier kan de indirecte tijd aan de directe tijd worden 
gekoppeld.  
 
Daarnaast is er een categorie niet cliëntgebonden activiteiten. Binnen het 
circuit kinderen en jeugd wordt gemiddeld 21,7 van de totaal beschikbare tijd 
besteed aan niet cliëntgebonden activiteiten. De tijd besteed aan deze 
activiteiten kan ook worden uitgedrukt als een percentage ten opzichte van de 
(directe plus indirecte) cliëntgebonden tijd. Voor het circuit kinderen en jeugd is 

PB/02/2347/tag, © HHM 2002 20



 

dit 30,5%.1 Dat wil zeggen: de tijd besteed aan niet cliëntgebonden activiteiten 
bedraagt is in omvang gelijk aan 30,5% van de tijd besteed aan 
cliëntgebonden activiteiten.  
 
In onderstaande tabel wordt de cliëntgebonden tijd per contact weergegeven.  
Per contact wordt de gemiddelde direct cliëntgebonden tijd aangegeven, 
daarnaast de gemiddelde indirecte tijd, en tenslotte de som van de 
cliëntgebonden tijd (directe plus indirecte tijd). Door afrondingen kan het 
voorkomen dat de gemiddelde totale cliëntgebonden tijd iets afwijkt van de 
som van de getallen in de kolommen daarvoor.  
 
Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is het gemiddelde tussen 
haakjes geplaatst.2 Omdat de uitkomsten zijn gecheckt door professionals is 
ook in die gevallen het gemiddelde redelijk betrouwbaar. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 55 53 108 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren (67) (25) (91) 

Intake face-to-face 60 75 135 

Intake ear-to-ear 37 41 78 

Begeleiding face-to-face 51 48 99 
Behandeling face-to-
face 51 42 93 

Begeleiding ear-to-ear 23 17 40 

Behandeling ear-to-ear 25 12 38 

Psychotherapie 51 39 89 
Groepscontact 
psychotherapie 93 85 178 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling 95 97 193 

Onderzoek 71 120 191 

IPG 101 123 224 
Tabel 3.2.1.1a  Tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit, circuit Kinderen en Jeugd 
 
Gecorrigeerd gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
In paragraaf 2.3 is aangegeven dat, in het kader van een oordeel over de 
efficiency, er een gecorrigeerd gemiddelde wordt berekend. Dit gecorrigeerd 
gemiddelde dient inzicht te bieden bij de beslissing of de aangetroffen 

                                                  
1 Dit percentage is berekend door de niet cliëntgebonden tijd (exclusief preventie en 
dienstverlening) te delen door de som van de direct en indirect cliëntgebonden tijd (minus de 
reistijd t.b.v. een cliënt). 
2 Hierbij is bij elk circuit een minimum van 30 waarnemingen gehanteerd. In enkele gevallen is 
hiervan afgeweken; namelijk daar waar er sprake is van een nagenoeg normale verdeling van de 
waarnemingen, is een minimum van 15 waarnemingen gehanteerd.  
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contactduur zondermeer als norm moet worden gehanteerd bij het bepalen van 
de tarieven.1
 
Het gecorrigeerd gemiddelde is als volgt tot stand gekomen: 
 bij de (direct en indirect) cliëntgebonden activiteiten wordt per circuit per 

activiteit een nieuw gemiddelde berekend na uitsluiting van de 20% 
langstdurende scores op die activiteit; 

 bij de niet cliëntgebonden activiteiten wordt een gecorrigeerd percentage 
niet cliëntgebonden tijd berekend door per circuit de instelling met het 
hoogste percentage niet cliëntgebonden tijd uit te sluiten. 

 
Wanneer deze correctie wordt toegepast dan ziet de gemiddelde tijdbesteding 
er als volgt uit (tabel 3.2.1.1b). 
 

Gecorrigeerd gemiddelde 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 45 44 89 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren (53) (19) (72) 

Intake face-to-face 56 70 126 

Intake ear-to-ear 31 35 66 

Begeleiding face-to-face 46 43 88 
Behandeling face-to-
face 49 40 89 

Begeleiding ear-to-ear 19 14 33 

Behandeling ear-to-ear 19 9 28 

Psychotherapie 47 36 83 
Groepscontact 
psychotherapie 78 71 150 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling 83 85 168 

Onderzoek 63 108 171 

IPG 92 112 204 
Tabel 3.2.1.1b Gecorrigeerde tijdbesteding per contact, circuit kinderen en Jeugd. 
 
Het toepassen van het gecorrigeerde gemiddelde leidt bij de meest voor-
komende contactsoorten (intake, behandeling en begeleiding face tot face) tot 
een daling van gemiddeld 7% in de gemiddelde totale cliëntgebonden tijd.2 Het 
percentage niet cliëntgebonden tijd is na correctie 28,2% ten opzichte van de 
tijd besteed aan (directe plus indirecte) cliëntgebonden activiteiten (voor 
correctie was het 30,5%).  
 
 
 
                                                  
1 In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 
2 Het effect van de correctie op de contactduur is dus gering. 
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Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. 
In de onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en 
niet-cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel 
van de totale tijd wordt besteed aan die activiteit.  
 
Activiteit  Totaal 

Direct cliëntgebonden  35,1%1

Indirect cliëntgebonden  38,1% 

Reistijd t.b.v. cliënt 2,4%  

Telefonisch contact met cliënt  2,2%  

Overleg met onderwijsinstelling 0,8%  

Overleg met derden 3,7%  

Administratie / verslaglegging 17,3%  

Intern cliënten overleg 9,9%  

Regelen tolken 0,0%  

Overig 1,8%  

Niet cliëntgebonden  21,7% 

Organisatieoverleg 4,5%  

Scholing / vakliteratuur 4,9%  

Opleiding intern verzorgen 1,2%  

Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 2,9%  

Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,2%  

Overig  8,0%  

Preventie  1,3% 

Dienstverlening / consultatie  3,8% 

Totaal  100% 
Tabel 3.2.1.2  Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit kinderen en jeugd (no-show 
en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
Zie bijlage 3 voor de resultaten van dit circuit per instelling. 
 
Het gemiddelde aantal verstrekte contacten per hulpverlener per dag verschilt 
per deelnemende instelling. Binnen het circuit kinderen en jeugd varieert dit 
gemiddelde tussen 2,0 en 4,2 contacten per hulpverlener per dag. Het 
gemiddelde aantal verstrekte contacten per hulpverlener per dag is berekend 
op basis van gegevens uit de tijdregistratie. Het betreft het aantal door een 
bepaalde instelling en binnen een bepaald circuit geregistreerde declareerbare 
activiteiten (exclusief preventie, dienstverlening en de toeslag voor een contact 
                                                  
1 Het percentage direct cliëntgebonden tijd wijkt af van dat in tabel 3.1.1. omdat de ear-to-ear 
contacten en de no show tot de direct cliëntgebonden tijd wordt gerekend. 
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buiten de instelling), gedeeld door de som van alle tijd die de hulpverleners van 
die instelling en binnen dat circuit gedurende de meetperiode gezamenlijk 
hebben verantwoord.   
 
 

  3.2.2 Circuit Volwassenen 

Gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
Ook hier is op de hierboven geschetste wijze de indirecte tijd aan de directe tijd 
gekoppeld. Het percentage niet cliëntgebonden tijd is binnen dit circuit 26,3% 
ten opzichte van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) cliëntgebonden 
activiteiten. 
 
In de onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 55 52 107 
Crisisinterventie buiten 
kantooruren 83 91 173 
Intake face-to-face 56 65 121 
Intake ear-to-ear 29 13 42 
Begeleiding face-to-face 45 36 81 
Behandeling face-to-
face 49 30 79 
Begeleiding ear-to-ear 23 21 43 
Behandeling ear-to-ear 28 13 41 
Psychotherapie 52 26 78 
Groepscontact 
psychotherapie 91 39 130 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 90 50 140 
Onderzoek 87 127 214 
Tabel 3.2.2.1a  Tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit, circuit volwassenen. 
  
Gecorrigeerd gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
Na correctie1 ziet de gemiddelde tijdbesteding er als volgt uit (tabel 3.2.2.1b): 
 

Gecorrigeerd gemiddelde 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 44 42 86 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren 61 67 128 

                                                  
1 Zie paragraaf 2.3. 
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Gecorrigeerd gemiddelde 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Intake face-to-face 51 59 110 

Intake ear-to-ear 29 13 42 

Begeleiding face-to-face 43 34 77 
Behandeling face-to-
face 47 29 75 

Begeleiding ear-to-ear 21 18 39 

Behandeling ear-to-ear 25 12 37 

Psychotherapie 50 25 75 
Groepscontact 
psychotherapie 86 37 123 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling 84 47 132 

Onderzoek 66 95 161 
Tabel 3.2.2.1b  Gecorrigeerde tijdbesteding per contact, circuit volwassenen. 
 
Het toepassen van het gecorrigeerde gemiddelde leidt bij de meest voor-
komende contactsoorten (intake, behandeling en begeleiding face tot face) tot 
een daling van gemiddeld 6% in de gemiddelde totale cliëntgebonden tijd. Het 
percentage niet cliëntgebonden tijd bedraagt na correctie 24,4% (26,3% 
zonder correctie) ten opzichte van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) 
cliëntgebonden activiteiten.  
 
Procentuele verdeling tijdbesteding per activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. In de 
onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en niet-
cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel van de 
totale tijd wordt besteed aan die activiteit.  
 
Activiteit  Totaal

Direct cliëntgebonden  41,3% 

Indirect cliëntgebonden  35,7% 

Reistijd t.b.v. cliënt 2,0%  

Telefonisch contact met cliënt  1,3%  

Overleg met derden 3,6%  

Overleg met onderwijsinstelling 0,0%  

Administratie/ verslaglegging 17,7%  

Intern cliënten overleg 9,5%  

Regelen tolken 0,1%  
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Activiteit  Totaal

Overig 1,5%  

Niet cliëntgebonden  19,8% 

Organisatieoverleg 4,0%  

Scholing/vakliteratuur 3,9%  

Opleiding intern verzorgen 1,9%  

Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 1,9%  

Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,2%  

Overig 7,9%  

Preventie  0,4% 

Dienstverlening/ consultatie  2,8% 

Totaal  100% 
Tabel 3.2.2.2  Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit volwassenen  
(no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
Zie bijlage 3 voor de resultaten van dit circuit per instelling. 
 
Het gemiddelde aantal verstrekte contacten per hulpverlener per dag verschilt 
per deelnemende instelling. Binnen het circuit volwassenen varieert dit 
gemiddelde tussen 2,7 en 4,1 contacten per hulpverlener per dag. Het 
gemiddelde is gebaseerd op gegevens uit de tijdregistratie. Het betreft het 
aantal door een bepaalde instelling en binnen een bepaald circuit 
geregistreerde declareerbare activiteiten (exclusief preventie, dienstverlening 
en de toeslag voor een contact buiten de instelling), gedeeld door de som van 
alle tijd die de hulpverleners van die instelling en binnen dat circuit gedurende 
de meetperiode gezamenlijk hebben verantwoord.   
 

 

 3.2.3 Circuit Ouderen 

Gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
In de onderstaande tabel is voor het circuit ouderen de indirecte tijd aan de 
directe tijd gekoppeld. Het percentage niet cliëntgebonden tijd is binnen dit 
circuit 37,1% ten opzichte van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) 
cliëntgebonden activiteiten. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 55 68 122 
Crisisinterventie buiten 
kantooruren (55) (39) (94) 
Intake face-to-face 59 84 143 
Intake ear-to-ear 32 22 54 
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Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Begeleiding face-to-face 49 38 86 
Behandeling face-to-
face 46 32 79 
Begeleiding ear-to-ear 24 15 39 
Behandeling ear-to-ear 41 15 56 
Psychotherapie 54 17 71 
Groepscontact 
psychotherapie (90) (43) (133) 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 88 32 119 
Onderzoek 76 127 203 
Tabel 3.2.3.1a Tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit, circuit ouderen 
 
 
Gecorrigeerd gemiddelde tijdbesteding per contactsoort 
Na correctie1 ziet de gemiddelde tijdbesteding er als volgt uit (tabel 3.2.3.1b): 
 

Gecorrigeerd gemiddelde 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 50 61 111 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren (45) (32) (77) 

Intake face-to-face 53 76 129 

Intake ear-to-ear 30 20 50 

Begeleiding face-to-face 45 35 80 
Behandeling face-to-
face 45 31 76 

Begeleiding ear-to-ear 19 12 31 

Behandeling ear-to-ear 41 15 56 

Psychotherapie 49 15 64 
Groepscontact 
psychotherapie (90) (43) (133) 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling 83 30 113 

Onderzoek 70 116 186 
Tabel 3.2.3.1b  Gecorrigeerde tijdbesteding per contact, circuit ouderen. 
 
Het toepassen van het gecorrigeerde gemiddelde leidt bij de meest 
voorkomende contactsoorten (intake, behandeling en begeleiding face tot face) 
tot een daling van gemiddeld 7% in de gemiddelde totale cliëntgebonden tijd. 
                                                  
1 Zie paragraaf 2.3. 
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Het percentage niet cliëntgebonden tijd bedraagt na correctie 35,6% (was 
37,1%) ten opzichte van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) 
cliëntgebonden activiteiten.  
 
 
Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. In de 
onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en niet-
cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel van de 
totale tijd wordt besteed aan die activiteit.  
 
Activiteit  Totaal 

Direct cliëntgebonden  30,0% 

Indirect cliëntgebonden  40,6% 

Reistijd t.b.v. cliënt 9,1%  

Telefonisch contact met cliënt  1,1%  

Overleg met derden 8,1%  

Administratie/ verslaglegging 13,2%  

Intern cliënten overleg 8,0%  

Regelen tolken 0,0%  

Overig 1,1%  

Niet cliëntgebonden  22,9% 

Organisatieoverleg 4,7%  

Scholing/vakliteratuur 4,5%  

Opleiding intern verzorgen 0,5%  

Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 2,2%  

Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,3%  

Overig 10,6%  

Preventie  2,2% 

Dienstverlening/ consultatie  4,3% 

Totaal  100% 
Tabel 3.2.3.2  Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit ouderen  
(no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
Zie bijlage 3 voor de resultaten van dit circuit per instelling. 
 
Het gemiddelde aantal verstrekte contacten per hulpverlener per dag verschilt 
per deelnemende instelling. Binnen het circuit ouderen varieert dit gemiddelde 
tussen 1,9 en 4,4 contacten per hulpverlener per dag. Het gemiddelde aantal 
verstrekte contacten per hulpverlener per dag is gebaseerd op gegevens uit de 
tijdregistratie. Het betreft het aantal door een bepaalde instelling en binnen een 
bepaald circuit geregistreerde declareerbare activiteiten (exclusief preventie, 
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dienstverlening en de toeslag voor een contact buiten de instelling), gedeeld 
door de som van alle tijd die de hulpverleners van die instelling en binnen dat 
circuit gedurende de meetperiode gezamenlijk hebben verantwoord.   
 
 

3.2.4  Circuit Volwassenen langdurende zorg 

Binnen het circuit volwassenen is onderscheid gemaakt voor de langdurende 
zorg. In onderstaande tabel is de indirecte tijd aan de directe tijd gekoppeld. 
Het percentage niet cliëntgebonden tijd is binnen dit circuit 37,3% ten opzichte 
van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) cliëntgebonden activiteiten. 
 
Daar waar het aantal waarnemingen nul of beperkt is, staat een streepje. Voor 
dit circuit en de hierna volgende circuits is geen gecorrigeerd gemiddelde 
berekend, omdat de waarnemingen bij een gering aantal instellingen zijn 
verzameld. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 70 23 93 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren - - - 

Intake face-to-face - - - 

Intake ear-to-ear - - - 

Begeleiding face-to-face 44 41 85 
Behandeling face-to-
face 43 37 80 

Begeleiding ear-to-ear 20 13 34 

Behandeling ear-to-ear 19 21 40 

Psychotherapie - - - 
Groepscontact 
psychotherapie - - - 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling - - - 

Onderzoek - - - 

Tabel 3.2.4.1 Tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit, circuit langdurende zorg 
 
Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit.  
 
In de onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en 
niet-cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel 
van de totale tijd wordt besteed aan die activiteit. 
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Activiteit  Totaal 
Direct cliëntgebonden  33,5% 
Indirect cliëntgebonden  40,7%  
Reistijd t.b.v. cliënt 9,1%  
Telefonisch contact met cliënt  1,8%  
Overleg met derden 6,4%  
Overleg met onderwijsinstelling 0,0%  
Administratie/ verslaglegging 9,9%  
Intern cliënten overleg 11,9%  
Regelen tolken 0,0%  
Overig 1,6%  
Niet cliëntgebonden  24,3%  
Organisatieoverleg 5,8%  
Scholing/vakliteratuur 5,0%  
Opleiding intern verzorgen 0,7%  
Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 2,2%  
Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,1%  
Overig 10,5%  
Preventie  0,4% 
Dienstverlening/ consultatie  1,1% 
Totaal  100% 

Tabel 3.2.4.2 Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit volwassenen langdurende 
zorg (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
Zie bijlage 3 voor de resultaten van dit circuit per instelling. 
 
 

3.2.5  Circuit Forensische psychiatrie 

Twee teams voor forensische psychiatrie hebben geparticipeerd in het 
onderzoek. In onderstaande tabel is de indirecte tijd aan de directe tijd 
gekoppeld. Het percentage niet cliëntgebonden tijd is hier 25,5% ten opzichte 
van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) cliëntgebonden activiteiten. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren - - - 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren - - - 

Intake face-to-face 62 83 145 

Intake ear-to-ear 24 13 37 
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Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Begeleiding face-to-face 49 44 93 
Behandeling face-to-
face 53 33 86 

Begeleiding ear-to-ear - - - 

Behandeling ear-to-ear 31 19 50 

Psychotherapie 50 42 92 
Groepscontact 
psychotherapie 90 77 167 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling 89 66 155 

Onderzoek - - - 

IPG - - - 
Tabel 3.2.5.1 Tijdbesteding per direct cliëntgebonden contact, circuit forensische psychiatrie 
 
Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. In de 
onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en niet-
cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel van de 
totale tijd wordt besteed aan die activiteit. 
 

Activiteit  Totaal 

Direct cliëntgebonden  41,2% 
Indirect cliëntgebonden  37,0%  
Reistijd t.b.v. cliënt 2,3%  
Telefonisch contact met cliënt  1,3%  
Overleg met derden 3,6%  
Overleg met onderwijsinstelling 0,0%  
Administratie/ verslaglegging 17,7%  
Intern cliënten overleg 10,3%  
Regelen tolken 0,0%  
Overig 1,7%  
Niet cliëntgebonden   19,5 % 
Organisatieoverleg 4,2%  
Scholing/vakliteratuur 4,4%  
Opleiding intern verzorgen 0,9%  
Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 1,6%  
Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,0%  
Overig 8,2%  
Preventie  0,3% 
Dienstverlening/ consultatie  1,9% 
Totaal  100% 

Tabel 3.2.5.2 Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit forensische 
psychiatrie (no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd 
gerekend). 
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Zie bijlage 3 voor de resultaten van dit circuit per instelling. 
 
 

3.2.6  Circuit Asielzoekers 

Eén van de participerende teams aan het onderzoek, verzorgt geestelijke 
gezondheidszorg voor asielzoekers. De resultaten van dit team staan in 
onderstaande tabel weergegeven. Het percentage niet cliëntgebonden tijd is 
hier 32,6% ten opzichte van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) 
cliëntgebonden activiteiten. 
 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde 
direct 

cliëntgebonden  
tijd (min.) 

Gemiddelde 
indirect 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Gemiddelde 
totale 

cliëntgebonden 
tijd (min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren - - - 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren - - - 

Intake face-to-face 62 129 190 

Intake ear-to-ear - - - 

Begeleiding face-to-face 54 59 113 
Behandeling face-to-
face 57 76 133 

Begeleiding ear-to-ear - - - 

Behandeling ear-to-ear - - - 

Psychotherapie - - - 
Groepscontact 
psychotherapie - - - 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling - - - 

Onderzoek 65 65 130 
Tabel 3.2.6.1 Tijdbesteding per direct cliëntgebonden contact, circuit asielzoekers 
 
Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. In de 
onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en niet-
cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel van de 
totale tijd wordt besteed aan die activiteit. 
 

Activiteit  Totaal 

Direct cliëntgebonden  27,1% 

Indirect cliëntgebonden  36,2% 

Reistijd t.b.v. cliënt 1,2%  

Telefonisch contact met cliënt  0,4%  

Overleg met derden 6,8%  

Overleg met onderwijsinstelling 0,2%  

Administratie/ verslaglegging 12,4%  
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Activiteit  Totaal 

Intern cliënten overleg 9,2%  

Regelen tolken 2,4%  

Overig 3,6% 

Niet cliëntgebonden   20,2% 

Organisatieoverleg 3,9%  

Scholing/vakliteratuur 6,1%  

Opleiding intern verzorgen 1,3%  

Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 3,5%  

Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,0%  

Overig 5,4%  

Preventie  9,4% 

Dienstverlening/ consultatie  7,2% 

Totaal  100,0% 
Tabel 3.2.6.2 Procentuele verdeling van de tijdbesteding circuit asielzoekers  
(no-show en de ear-to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 

 3.2.7 Circuit Doven 

Aan het onderzoek heeft één team meegedaan, dat is gespecialiseerd in 
geestelijke gezondheidszorg voor doven. In onderstaande tabel is de indirecte 
tijd aan de directe tijd gekoppeld. Omdat slechts één team voor doven heeft 
meegedaan in het onderzoek, zijn er relatief weinig waarnemingen per contact. 
Het percentage niet cliëntgebonden tijd is binnen dit circuit 29,3% ten opzichte 
van de tijd besteed aan (directe plus indirecte) cliëntgebonden activiteiten. 

Direct cliëntgebonden 
activiteit 

Gemiddelde direct 
cliëntgebonden  

tijd (min.) 

Gemiddelde indirect 
cliëntgebonden tijd 

(min.) 

Gemiddelde totale 
cliëntgebonden tijd 

(min.) 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren - - - 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren - - - 

Intake face-to-face - - - 

Intake ear-to-ear - - - 

Begeleiding face-to-face 59 68 127 

Behandeling face-to-face - - - 

Begeleiding ear-to-ear - - - 

Behandeling ear-to-ear - - - 

Psychotherapie 64 39 103 
Groepscontact 
psychotherapie - - - 

Groepscontact 
begeleiding/behandeling - - - 

Onderzoek - - - 
Tabel 3.2.7.1 Tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit, circuit doven 
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Procentuele verdeling tijdbesteding naar activiteit 
Binnen de drie hoofdcategorieën is per activiteit de tijd geregistreerd die de 
hulpverleners besteden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit. In de 
onderstaande tabel wordt voor de categorieën indirect cliëntgebonden en niet-
cliëntgebonden activiteiten van iedere activiteit weergegeven welk deel van de 
totale tijd wordt besteed aan die activiteit. 
 

Activiteit  Totaal 

Direct cliëntgebonden  34,4% 
Indirect cliëntgebonden  40,1%  
Reistijd t.b.v. cliënt 6,1%  
Telefonisch contact met cliënt  2,8%  
Overleg met derden 4,7%  
Overleg met onderwijsinstelling 0,7%  
Administratie/ verslaglegging 15,5%  
Intern cliënten overleg 8,3%  
Regelen tolken 0,0%  
Overig 2,0%  
Niet cliëntgebonden  20,0%  
Organisatieoverleg 4,1%  
Scholing/vakliteratuur 7,8%  
Opleiding intern verzorgen 1,1%  
Reistijd vanwege werken op verschillende locaties 2,1%  
Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten 0,1%  
Overig 4,8%  
Preventie  4,2% 
Dienstverlening/ consultatie  1,2% 
Totaal  100% 

Tabel 3.2.7.2 Procentuele verdeling van de tijdbesteding, circuit doven (no-show en de ear-
to-ear activiteiten zijn tot de direct cliëntgebonden tijd gerekend). 
 
 

 3.3 Disciplinemix per contactsoort 

Van alle medewerkers van de teams die hebben geparticipeerd in het 
onderzoek, is de discipline in kaart gebracht. Door deze disciplines te koppelen 
aan de registratie, wordt inzichtelijk in welke mate de verschillende disciplines 
bijdragen aan de direct cliëntgebonden contacten. Vanaf 2001 is een nieuwe 
beroepenstructuur voor de GGZ van kracht. Deze beroepenstructuur kent de 
volgende indeling: 
 medici: hiertoe behoren de algemeen artsen, de huisartsen en de 

psychiaters; 
 verpleegkundigen: hier worden twee groepen verpleegkundigen 

onderscheiden. De sociaal-psychiatrische verpleegkundigen (SPV) en de 
psychiatrisch verpleegkundigen (PV). Daarnaast valt in dit cluster een 
onderscheid te maken tussen de consultatief-psychiatrisch 
verpleegkundigen (CVP) en de psychiatrische-thuiszorgverpleegkundigen 
(PTV);  
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 psychologen: hiertoe behoren de universitair opgeleide hulpverleners,  
zoals psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en (geestelijke) 
gezondheidsdeskundigen; 

 agogen: hieronder vallen alle beroepsgroepen die werkzaam zijn in de 
geestelijke gezondheidszorg met een mbo- of hbo-opleiding in de welzijns- 
of opvoedingssfeer. Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: de groep 
van maatschappelijk werkers, de groep van activiteitenbegeleiders en de 
groep van groeps- en woonbegeleiders; 

 vaktherapeuten: hiertoe behoren de beroepsgroepen met specifieke 
therapeutische vaardigheden op het gebied van de geestelijke gezond-
heidszorg. Denk aan de psychomotorisch therapeut, de creatief therapeut 
en de ergotherapeut.  

 
In de navolgende tabellen staat voor ieder circuit de disciplinemix beschreven. 
Voor ieder contact wordt aangegeven welk aandeel de verschillende 
beroepsgroepen hebben in de tijdbesteding. In bijlage 4 is een nadere 
uitsplitsing van de onderstaande tabellen opgenomen. Daar is per circuit en 
per contact het aandeel van de afzonderlijke functies (die binnen de 
beroepsgroepen zijn onderscheiden) in de tijdbesteding opgenomen.   
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 18% 61% 21% - - 100% 

Crisisinterventie buiten 
kantooruren (30%) (34%) (36%) - - 100% 

Intake face-to-face 6% 25% 64% 5% - 100% 

Intake ear-to-ear 11% 14% 51% 24% - 100% 

Begeleiding face-to-face 8% 34% 54% 3% 2% 100% 

Behandeling face-to-face 17% 13% 63% 5% 1% 100% 

Begeleiding ear-to-ear 7% 42% 46% 4% 1% 100% 

Behandeling ear-to-ear 37% 20% 44% - - 100% 

Psychotherapie 13% - 86% 1% - 100% 

Groepscontact psychotherapie 4% 2% 76% 17% - 100% 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 4% 10% 64% 18% 3% 100% 

Onderzoek 14% 4% 81% 1% - 100% 

IPG 2% 2% 14% 81% - 100% 
Tabel 3.3.1 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Kinderen en Jeugd 
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Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 29% 63% 7% - 1% 100% 

Crisisinterventie buiten kantooruren 16% 82% 3% - - 100% 

Intake face-to-face 16% 17% 57% 10% - 100% 

Intake ear-to-ear 12% 43% 36% 9% - 100% 

Begeleiding face-to-face 12% 64% 21% 1% 1% 100% 

Behandeling face-to-face 22% 19% 45% 10% 4% 100% 

Begeleiding ear-to-ear 11% 51% 12% 1% 25% 100% 

Behandeling ear-to-ear 23% 18% 40% 12% 8% 100% 

Psychotherapie 8% - 89% 2% - 100% 

Groepscontact psychotherapie 4% - 73% 21% 2% 100% 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 1% 17% 43% 23% 16% 100% 

Onderzoek 6% 3% 90% 2% - 100% 
Tabel 3.3.2 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Volwassenen. 
 
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 21% 71% 8% - - 100% 

Crisisinterventie buiten kantooruren (56%) (44%) - - - 100% 

Intake face-to-face 11% 76% 13% - - 100% 

Intake ear-to-ear 11% 87% 3% - - 100% 

Begeleiding face-to-face 4% 91% 4% 1% - 100% 

Behandeling face-to-face 33% 17% 46% 1% - 100% 

Begeleiding ear-to-ear 5% 62% 22% 10% - 100% 

Behandeling ear-to-ear - 35% 65% - - 100% 

Psychotherapie - 52% 48% - - 100% 

Groepscontact psychotherapie - - (100%) - - 100% 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling - 24% 73% 4% - 100% 

Onderzoek 6% 2% 92% - - 100% 
Tabel 3.3.3 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Ouderen 
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Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren - 100% - - - 100% 

Begeleiding face-to-face - 88% 10% 2% - 100% 

Behandeling face-to-face 3% 80% 4% 13% - 100% 

Begeleiding ear-to-ear - 77% 23% - - 100% 

Behandeling ear-to-ear - 95% 5% - - 100% 
Tabel 3.3.4 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Langdurende zorg 
 
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Intake face-to-face 24% - 74% 2% - 100% 

Intake ear-to-ear 84% - 16% - - 100% 

Begeleiding face-to-face 44% 41% 14% 1% - 100% 

Behandeling face-to-face 18% 2% 54% 14% 12% 100% 

Behandeling ear-to-ear 81% - 17% 2% - 100% 

Psychotherapie 6% - 94% - - 100% 

Groepscontact psychotherapie 6% - 93% 1% - 100% 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 7% - 36% 44% 13% 100% 

Tabel 3.3.5 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Forensische psychiatrie 
 
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Intake face-to-face 8% 24% 18% 50% - 100% 

Begeleiding face-to-face - 69% 27% 4% - 100% 

Behandeling face-to-face 22% 36% 25% 17% - 100% 

Onderzoek 18% 20% 31% 31% - 100% 
Tabel 3.3.6 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Asielzoekers 
 
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Begeleiding face-to-face 8% 35% 57% - - 100% 

Psychotherapie - 15% 85% - - 100% 
Tabel 3.3.7 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Doven 
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4. Financiële bouwstenen 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe de tijdbesteding is opgebouwd 
voor de verschillende contacten, in de onderscheiden circuits. In dit hoofdstuk 
worden de financiële bouwstenen aangereikt die nodig zijn om de tijdbesteding 
aan een contact te vertalen in een tarief. Deze financiële bouwstenen betreffen 
de loonkosten van de hulpverleners en hun direct leidinggevenden (team-
leiders en afdelingshoofden), exclusief overhead en materiële kosten. De 
toeslag voor overhead wordt afzonderlijk van dit onderzoek bepaald. 
 
 

 4.1 Netto werkbare uren 

Voor de berekening van de netto werkbare uren is uitgegaan van een 36-urige 
werkweek voor een fulltime equivalent. Op basis van onderstaande berekening 
volgt dat per fte per jaar gemiddeld 1496 werkbare uren beschikbaar zijn. 

 

52 weken x 36 uur    = 1872,0 uur/jaar 

-/- 24 vakantiedagen    =   172,8 uur/jaar 

-/- 7 feestdagen    =     50,4 uur/jaar 

-/- 2 bijzonder verlof dagen   =     14,4 uur/jaar 

-/- 0 compensatiedagen1   =       0,0 uur/jaar 

-/- 2 dagen voor 55+ regeling   =     14,4 uur/jaar 

-/- 6,9% ziekteverzuim2 (van 1872-79,2) =   123,7 uur/jaar 

Totaal beschikbaar3    = 1496,3 uur/jaar 
 
Voor assistenten geneeskunde in opleiding geldt een werkweek van 38 uur. 
Bruto betekent dit 1976 uur per jaar. Volgens dezelfde berekeningsmethode 
komt het aantal beschikbare uren voor deze functie uit op 1593 uur per jaar. 
 
 

 4.2 Inschaling en loonkosten hulpverleners 

Om een tarief voor een contact te kunnen berekenen, is het noodzakelijk te 
weten wat de loonkosten zijn van de hulpverleners. Hiertoe is voor alle 
onderscheiden disciplines bepaald welke salarisschaal gemiddeld genomen in 
de praktijk van toepassing is. Deze gemiddelde inschaling is gebaseerd op: 
 gegevens over de daadwerkelijke inschaling van de deelnemende 

hulpverleners; 
 de gemiddelde inschaling per functie volgens de leden van de werkgroep 

financiën; 
 informatie over inschaling in vacatures gepubliceerd in vakbladen en op het 

internet. 

                                                  
1 De compensatie in vrije tijd voor bereikbaarheiddiensten wordt via de contactduur van een 
crisiscontact buiten kantooruren verrekend. De toelage op het salaris is opgenomen in de sociale 
kosten van de looncomponent. 
2 Ziekteverzuim excl. zwangerschapsverlof was voor de gehele GGZ 6,9% in 2001 (Vernet GGZ 
Verzuimmonitor). 
3 De tijd besteed aan opleiding is meegenomen in de niet cliëntgebonden tijd. 
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Het is een gemiddelde inschaling; de daadwerkelijke inschaling schommelt 
rond het gemiddelde. In het bronmateriaal was maar in zeer beperkte mate 
rekening gehouden met de gevolgen van FWG 3.0. 1 De deelnemende 
instellingen hebben de FWG 3.0 nog niet (volledig) toegepast en kunnen ook 
geen indicatie geven over de te verwachten effecten van FWG 3.0. De 
gevolgen van FWG 3.0 zullen daarom in de toekomst nog in de tarieven 
moeten worden verdisconteerd.  
 
In onderstaande tabel is per functie de (in de praktijk gevonden) gemiddelde 
inschaling aangegeven met in de kolom daarnaast het bruto maandsalaris 
volgens de CAO GGZ 2001-2002. 
  
Functie Gemiddelde 

inschaling 
Bruto maandsalaris  

(excl. sociale kosten) 
in € 

Medici  
Algemeen arts 75/6 5191 
Jeugdarts 75/6 5191 
GZ-arts 75/6 5191 
Kinder- en jeugdpsychiater 75/6 5191 
Psychiater 75/10 5621 
Geriater 75/6 5191 
Assistent Geneeskunde in opleiding 65/4 3469 
Assistent Geneeskunde niet in opleiding 65/4 3469 
K & J Psychiater in opleiding 65/4 3469 
Geriater in opleiding 65/4 3469 
Verpleegkundigen  
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 55/7 2871 
Psychiatrisch verpleegkundige/B-
verpleegkundige 45/6 2172 

Psychosociaal hulpverlener (HBO-V’er) 45/6 2172 
Psychologen  
Psycholoog 65/6 3674 
Klinisch Psycholoog 70/6 4416 
Psychotherapeut 70/6 4416 
Pedagoog 70/2 3879 
Orthopedagoog 70/2 3879 
(Geestelijke) gezondheidsdeskundige/GZ 
psycholoog 65/6 3674 

Psychologisch 
assistent/psychodiagnostisch werker 45/6 2172 

Psycholoog in opleiding 60/5 3158 
Psychotherapeut in opleiding 60/5 3158 
Agogen 
Maatschappelijk Werker 55/6 2813 
Gezinshulpverlener 50/6 2497 

                                                  
1 De (mogelijke) gevolgen van de AMS-regeling zijn in het geheel niet meegenomen. 
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Functie Gemiddelde 
inschaling 

Bruto maandsalaris  
(excl. sociale kosten) 

in € 
 
Vaktherapeuten  
Non verbaal therapeut (bijv., creatief 
therapeut, ergotherapeut, speltherapeut) 50/6 2497 

Psychomotorisch therapeut 55/6 2813 
Leidinggevende 
(teamleider/afdelingshoofd) 70/6 4416 

Tabel 4.2.1 Gemiddelde inschaling en bruto maandsalaris per functie (niveau CAO GGZ 
2001-2002). 
 
Sociale kosten 
Naast het bruto maandsalaris moeten ook alle andere componenten van de 
loonkosten in de tarieven worden verdisconteerd. Daartoe wordt er gewerkt 
met een toeslag voor sociale kosten. Het bruto maandsalaris vormt samen met 
de sociale kosten de totale loonkosten die een werkgever heeft voor een 
hulpverlener. 
 
Tot de sociale kosten worden gerekend: onregelmatigheidstoeslag, overwerk-
toeslag, vakantietoeslag, wettelijke sociale lasten, suppleties die voortvloeien 
uit de geldende rechtspositieregeling (onder andere kosten van wachtgelden, 
kosten functioneel leeftijdsontslag), pensioenpremie, inhoudingregeling en 
ontvangen ziektegeld.  
 
Op basis van de door de instellingen aangeleverde gegevens is de toeslag 
voor sociale kosten gesteld op gemiddeld 33%. 
 
 

 4.3 Toeslag direct leidinggevenden 

De loonkosten van de direct leidinggevenden (teamleiders en afdelings-
hoofden) worden tot de directe kosten gerekend en moeten derhalve via het 
tarief per contact worden ‘terugverdiend’. Op basis van de tijdregistratie en 
aanvullend verzamelde gegevens blijkt dat bij de deelnemende instellingen 
gemiddeld op elke 20 fte medewerkers er 1 fte direct leidinggevende aanwezig 
is. Dit betekent een toeslag (in minuten) van 5% voor de leidinggevende op de 
totale tijdbesteding van de hulpverleners aan een contactsoort. Deze toeslag in 
tijd wordt via de loonkosten van een leidinggevende omgezet in een toeslag in 
geld. 
De gemiddelde inschaling van een leidinggevende is in tabel 4.2.1 
opgenomen. 
 
         

 4.4 Verhouding ontvangen / verstrekte contacten 

De huidige financieringsparameters zijn gebaseerd op ontvangen contacten. 
Omdat in het tijdbestedingonderzoek de hulpverlener als vertrekpunt wordt 
gehanteerd, is de in hoofdstuk 3 gepresenteerde gemiddelde tijdbesteding per 
contactsoort gebaseerd op verstrekte contacten.  
 
Voor de omrekening van verstrekte naar ontvangen contacten is van alle 
contactsoorten de verhouding ontvangen/verstrekt bepaald. In de 
onderstaande tabel is deze verhouding per circuit en per contactsoort 
weergegeven. 
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Tabel 4.4.1 Verhouding ontvangen/verstrekte contacten per circuit  

 
Circuit 

 

 
 
 

Contactsoort 
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Crisisinterventie binnen 
kantooruren 0,97 0,96 0,90 0,90    

Crisisinterventie buiten 
kantooruren 1,22 0,97 0,83     

Intake face-to-face 
 1,09 0,99 0,99  0,92 0,93  

Intake ear-to-ear 
 1,01 1,01 1,73  1,00   

Begeleiding face-to-face 
 1,07 1,01 1,01 0,96 0,99 1,05 1,03 

Behandeling face-to-face 
 1,09 1,01 1,03 0,95 1,04 0,98  

Begeleiding ear-to-ear 
 1,03 1,01 1,05 1,02    

Behandeling ear-to-ear 
 1,39 1,02 1,00 1,00 1,00   

Psychotherapie 
 1,04 1,05 1,74  1,01  1,00 

Groepscontact 
psychotherapie 3,83 4,42 3,00  3,81   

Groepscontact behandeling/ 
begeleiding 3,47 3,58 4,87  3,06   

Onderzoek 
 1,04 0,95 0,98   0,89  

Intensieve psychiatrische 
gezinsbehandeling 1,85       
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5.   Model tariefberekening 

In hoofdstuk 3 en 4 zijn de resultaten van de gegevensverzameling en 
–analyse gepresenteerd. Hoofdstuk 3 bevat de gegevens met betrekking tot de 
tijd die aan de verschillende contactsoorten wordt besteed en gegevens over 
welke disciplines zich met de onderscheiden contactsoorten bezig houden. In 
hoofdstuk 4 zijn de gegevens opgenomen die nodig zijn om tijd en discipline-
mix te vertalen in de kosten van een contactsoort. 
 
In dit hoofdstuk wordt het model beschreven waarmee (op basis van de 
gegevens uit de twee voorgaande hoofdstukken) de tarieven voor de 
verschillende contactsoorten kunnen worden bepaald.  
 
 

 5.1 Model tariefberekening per contactsoort 

Voor het berekenen van een tarief per contactsoort moet een aantal stappen 
worden doorlopen. De stappen kunnen ook worden opgevat als beslissingen 
die gemaakt moeten worden over de uitgangspunten die bij de berekening 
worden gehanteerd.  
 
Stap 1: Tijd per contactsoort 
Vaststellen van het uitgangspunt voor de gemiddelde tijd voor directe plus 
indirecte cliëntgebonden activiteiten per contactsoort. 
In deze rapportage zijn daarvoor twee varianten uitgewerkt: 
a. de gemiddeld gemeten tijd; 
b. de gecorrigeerde gemiddeld gemeten tijd (na uitsluiting van de 20% 

langstdurende scores). Het gecorrigeerd gemiddelde ligt voor de meest 
voorkomende contactsoorten circa 7% lager dan het gemiddelde onder a.  
 

Voor a. kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de tabellen 3.2.1.1a, 
3.2.2.1a, 3.2.3.1a, 3.2.4.1, 3.2.5.1, 3.2.6.1 en 3.2.7.1. 
Voor b. kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de tabellen 3.2.1.1b, 
3.2.2.1b, 3.2.3.1b. 
 
Stap 2: Niet cliëntgebonden tijd 
Vaststellen van het uitgangspunt voor de toeslag niet cliëntgebonden tijd (per 
circuit). 
In deze rapportage zijn daarvoor twee varianten uitgewerkt: 
a. de gemiddelde toeslag per circuit; 
b. de gecorrigeerde gemiddelde toeslag per circuit (na uitsluiting van de 

instelling met het hoogste percentage niet cliëntgebonden tijd). De 
gecorrigeerd gemiddelde toeslag ligt circa 2% lager dan het gemiddelde 
onder a. 

 
Voor a. zie paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.7. 
Voor b. zie paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.3. 
 
Stap 3: Disciplinemix 
Vaststellen van de disciplinemix per contactsoort (per circuit). 
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Hier wordt de gemeten disciplinemix op het niveau van functie als uitgangspunt 
genomen, ongeacht of dit de meest wenselijke disciplinemix per contactsoort 
zou zijn.1 Zie hiervoor bijlage 4. 
 
Na stap 3 kan per contactsoort de gemiddelde totale (direct, indirect en niet 
cliëntgebonden) tijdsduur worden bepaald, alsmede het aandeel van de 
verschillende disciplines in die gemiddelde tijdsduur. Het betreft hier de inzet 
van de direct uitvoerende hulpverleners. 
 
Stap 4: Leidinggevenden 
Vaststellen van de toeslag voor de direct leidinggevenden. 
De loonkosten van de direct leidinggevenden (teamleiders en afdelings-
hoofden) worden uit de vergoedingen voor de gerealiseerde productie betaald. 
Daarvoor wordt met een toeslag op de tijdsduur van direct uitvoerende hulp-
verleners gewerkt. Zie hiervoor paragraaf 4.3. 
 
Stap 5: Netto uren 
Vaststellen van het netto aantal werkbare uren op jaarbasis per fte hulp-
verlener. Zie hiervoor paragraaf 4.1. 
 
Stap 6: Loonkosten 
Vaststellen van de loonkosten per functie. 
Hierbij wordt gewerkt met een gemiddelde inschaling per functie, gebaseerd op 
de daadwerkelijke inschaling van de ambulant werkende hulpverleners binnen 
de deelnemende instellingen. 
Zie hiervoor tabel 4.2.1. In paragraaf 4.2 is eveneens het uitgangspunt 
aangaande de sociale kosten weergegeven. 
 
Na stap 6 kan per contactsoort de loonkostencomponent worden berekend. 
Daarbij gaat het om de loonkosten van een verstrekt contact. 
 
Stap 7: Ontvangen / verstrekte contacten 
Er wordt vanuit gegaan dat de systematiek van financiering op basis van 
ontvangen contacten wordt gehandhaafd. Daartoe moet de prijs van een 
verstrekt contact worden omgerekend naar een tarief voor een ontvangen 
contact. Hiertoe wordt de gemeten verhouding ontvangen/verstrekte contacten 
gehanteerd. Zie hiervoor tabel 4.4.1. 
 
Stap 8: Overhead 
Vaststellen van de toeslag voor overhead. 
De uitkomst van stap 7 is een kostprijs2 van een contact exclusief overhead. 
De kosten voor overhead moeten echter ook via de vergoedingen voor de 
gerealiseerde productie worden gedekt. Daartoe worden de kosten voor een 
ontvangen contact vermeerderd met een toeslag voor overhead. Het bepalen 
van de omvang van die toeslag valt buiten dit onderzoek. 
 
 

                                                  
1 Het bepalen van de meest gewenste disciplinemix per contactsoort vergt een brede discussie 
waarin alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Op basis van de in dit onderzoek verzamelde 
gegevens kan daarover geen uitspraak worden gedaan. 
2 Voor alle duidelijkheid zij nogmaals vermeld dat alleen de looncomponent in kaart is gebracht, 
de materiële kosten zijn niet onderzocht. 
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 5.2 Aanvulling voor tarief crisisdienst buiten kantooruren 

GGZ instellingen dienen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn 
voor crisissituaties. Ook buiten kantooruren (tussen 17 uur en 8 uur) dient op 
afroep zo spoedig mogelijk te worden geïntervenieerd in crisissituaties. Hiertoe 
hebben werknemers zogenaamde beschikbaarheiddiensten. De werknemer is 
beschikbaar om, indien nodig, in te grijpen in een crisissituatie. De 
beschikbaarheiddienst wordt in de regel uitgevoerd door een voorwacht, die als 
eerste optreedt bij een crisissituatie, en een achterwacht. De achterwacht 
(veelal een psychiater) wordt in complexe situaties geconsulteerd of 
ingeschakeld door de voorwacht (veelal een SPV-er). 
Bij het vaststellen van de kosten van een crisiscontact buiten kantooruren, 
dient rekening te worden gehouden met twee factoren: een compensatie voor 
de beschikbaarheid en een compensatie voor de daadwerkelijk gewerkte tijd, 
wanneer zich een crisisgeval voordoet. 
 
Beschikbaarheid 
Wanneer een medewerker beschikbaar is voor crisiscontacten, ontvangt hij op 
basis van de CAO een compensatie in vrije tijd per uur dat hij beschikbaar is. 
Afhankelijk van het tijdstip is dit 1/18 tot 3/18 uur vergoeding, per uur 
beschikbaarheid1.  
Uit onderstaande berekening volgt dat per hulpverlener per jaar 518 uur moet 
worden gecompenseerd. De beschikbaarheiddienst wordt uitgevoerd door 
twee personen, dit resulteert dit in een vergoeding van 1036 uur vrije tijd per 
jaar. 
 
Compensatie beschikbaarheiddienst: 

7 feestdagen   168 uur x 3/18 uur  =    28 uur 

52 weekenden  2496 uur x 2/18 uur  =  277 uur 

256 overige dagen 3840 uur x 1/18 uur  =  213 uur

Totaal       =  518 uur    
 
Daarnaast ontvangt de medewerker een toelage voor het verrichten van een 
bereikbaarheidsdienst. De hoogte van de toelage is afhankelijk van het aantal 
bereikbaarheidsdiensten dat men staat ingepland per kwartaal2. Voor een 
voorwacht is dit €72,- bij 4 tot 14 diensten per kwartaal, €144,- bij 14 diensten 
of meer per kwartaal. Voor de achterwacht geldt de helft van dit bedrag: €36,- 
bij 4 tot 14 diensten per kwartaal, €72,- voor 14 of meer diensten per kwartaal. 
Deze toelage is in de toeslag voor sociale kosten verrekend. 
 
Crisiscontact 
Wanneer zich een crisis voordoet, en de hulpverlener uitrukt, geldt in de eerste 
plaats een compensatie in vrije tijd, gelijk aan de tijd waarin arbeid wordt 
verricht3. Hierbij wordt de reistijd gerekend als werktijd. Daarnaast ontvangt de 
medewerker een toeslag in geld, als percentage van het uurloon: 50% voor 
gewerkte tijd tussen 6 uur en 22 uur, 100% voor alle overige uren en op vrije 

                                                  
1  Hoofdstuk 10D, artikel 4 CAO GGZ 2001-2002. Erkende feestdagen: 3/18 uur; 
  zaterdagen en zondagen: 2/18 uur; overige dagen 1/18 uur. 
2  Hoofdstuk 10D, artikel 5 CAO GGZ 2001-2002. 
3  Hoofdstuk 10D, artikel 6 CAO GGZ 2001-2002. 
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dagen1. Ook hier is de toeslag op het loon meegenomen in de toeslag voor 
sociale kosten. 
Rekening houdend met de bovengenoemde factoren, dient voor de berekening 
van het tarief de tijdbesteding per crisiscontact buiten kantooruren, te worden 
vermenigvuldigd met een factor 1,49.  
 
 

 5.3 Model tariefberekening preventie en dienstverlening (uurbasis) 

De activiteiten preventie en dienstverlening worden bekostigd op uurbasis. 
Hiertoe is op basis van de registratie eerst het aandeel van de verschillende 
disciplines in de tijdbesteding aan preventie en dienstverlening vastgesteld.2 
Gecombineerd met de gegevens over de loonkosten kunnen op deze wijze de 
bruto loonkosten op jaarbasis van een medewerker preventie en dienst-
verlening worden bepaald. Dit bedrag kan vervolgens worden omgerekend 
naar een tarief per uur. 
 
Uitgangspunt: het percentage niet-productieve uren is gelijk aan het (over de 
circuits) gemiddelde percentage niet cliëntgebonden tijd (zie tabel 3.1.1), 
namelijk 21,2%. Daaruit volgt dat het aantal productieve uren 78,8% van 1495 
= 1178 uur per fte per jaar bedraagt. 
 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met een toeslag voor de direct 
leidinggevenden en voor overhead. 
 

 
 5.4 Model tariefberekening contact buiten de instelling 

Dit betreft de reistijd naar cliënten en terug naar de instelling. Hiertoe is op 
basis van de registratie eerst het aandeel van de verschillende disciplines in de 
tijdbesteding aan preventie en dienstverlening vastgesteld. Gecombineerd met 
de gegevens over de loonkosten kunnen op deze wijze de bruto loonkosten op 
jaarbasis worden bepaald van een medewerker die contacten buiten de 
instelling heeft. 

 
Uitgangspunt: in 50% van de contacten buiten de instelling reist hulpverlener 
van de ene cliënt door naar de volgende cliënt; in die gevallen is er dus geen 
sprake van een retourreis. De gemiddelde duur van een contact buiten de 
instelling komt daarmee op 30 minuten. Binnen het circuit forensische 
psychiatrie is het werkgebied van de instellingen groter, de gemiddelde duur 
van een contact buiten de instelling is voor dit circuit 74 minuten. 

 
Tevens moet rekening worden gehouden met een toeslag voor de direct 
leidinggevenden en overhead. 

 
 

                                                  
1 Hoofdstuk 10D, artikel 6 CAO GGZ 2001-2002, partijen kunnen afspreken deze vergoeding in 
vrije tijd uit te keren in plaats van in geld. 
2  Er blijkt dat ruim 40% van de tijd wordt besteed door SPV-ers. Psychologen en 
psychotherapeuten zijn elk verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de tijd. Geestelijk 
gezondheidsdeskundigen/GZ psychologen nemen ruim 14% van de tijd voor hun rekening. De 
overige tijd is verdeeld over de verschillende disciplines. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

 6.1 Te onderscheiden contactsoorten 

In vergelijking tot de huidige financieringsparameters zijn in dit onderzoek 
enkele ‘nieuwe’ activiteiten onderscheiden (zie ook paragraaf 2.2). Het gaat om 
de volgende activiteiten: 
 ear-to-ear intake-, behandelings- en begeleidingscontacten; 
 no show; 
 intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG); 
 nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten. 

 
Van de ruim 10.700 intake-, behandelings- en begeleidingscontacten die zijn 
geregistreerd, ging het in 9% van de gevallen om ear-to-ear contacten. De 
gemiddelde (direct plus indirect) cliëntgebonden tijd voor deze contacten ligt 
binnen het circuit volwassenen rond 40 minuten (circa 25 minuten voor het 
daadwerkelijke telefoongesprek en 15 minuten voor activiteiten rondom dat 
contact).  
 
Naast alle (volgens de huidige beleidsregels) declareerbare contacten (ruim 
13.000 contacten) is er in 8,6% van de gevallen sprake van no show. Er wordt 
gemiddeld 40 minuten (direct plus indirect) cliëntgebonden tijd per keer 
besteed aan no show en de activiteiten die ondernomen worden naar 
aanleiding van het niet komen opdagen van een cliënt. Voor het circuit 
forensische psychiatrie ligt het percentage no show beduidend hoger, namelijk 
14,4%. Daar wordt gemiddeld 54 minuten besteed aan een cliënt die niet op 
komt dagen; voor deze categorie cliënten moet namelijk onder meer de politie, 
het openbaar ministerie en de reclassering worden ingelicht wanneer ze niet 
op een afspraak verschijnen.  
 
Binnen het circuit kinderen en jeugd wordt in circa 4% van de declareerbare 
contacten intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) toegepast. Deze 
activiteit neemt 6,6% van de totale direct cliëntgebonden tijd in beslag. De 
gemiddelde (direct plus indirect) cliëntgebonden tijd voor een IPG-contact ligt 
rond 200 minuten, waarvan ongeveer de helft het daadwerkelijke face-to-face 
contact betreft. 
 
Nazorg voor ‘afgesloten’ cliënten komt nagenoeg niet voor. Ten opzichte van 
de ruim 13.000 declareerbare contacten komt deze vorm van nazorg maar in 
1,1% van de contacten voor. Per keer is de tijdbesteding een kleine 30 
minuten. Ten opzichte van de totale geregistreerde werktijd beslaat de nazorg 
voor afgesloten cliënten 0,2% van de tijd. 
 
In overleg met de begeleidingscommissie is ten aanzien van de ‘nieuwe’ 
activiteiten het volgende besloten: 
 
Voor de ‘activiteit’ no show wordt geen aparte financieringsparameter 
ontwikkeld. Het belangrijkste argument hiervoor is dat er geen ‘beloning’ dient 
te zijn voor het niet op komen dagen van een cliënt. De meeste instellingen 
kunnen door een pro-actieve opstelling het percentage no show verkleinen 
(sommige instellingen herinneren cliënten standaard aan de gemaakte 
afspraak). De tijdbesteding aan no show wordt via een toeslag over de overige 
contactsoorten verrekend.  
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De ear-to-ear contacten komen substantieel voor. Dat pleit voor het ont-
wikkelen van een aparte financieringsparameter voor deze contacten. In het 
kader van de verantwoording dient daarbij echter de omschrijving van een 
dergelijk contact eenduidig te zijn. Aangezien een eenduidige afbakening van 
deze telefoongesprekken van andere telefoongesprekken lastig te maken is, is 
besloten de ear-to-ear contacten via een toeslag op de betreffende face-to-
face contacten te vergoeden. 
  
Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) blijkt een tijdsintensieve 
zorgvorm te zijn waaraan een substantieel deel van de tijd van de hulp-
verleners wordt gewijd. Gezien de uitkomsten van het onderzoek is besloten 
een aparte financieringsparameter voor IPG vast te stellen. 
 
Nazorg voor ‘afgesloten cliënten’ komt zo sporadisch voor dat het weinig zinvol 
is daarvoor een aparte financieringsparameter vast te stellen. De tijd die 
hieraan wordt besteed, wordt in de toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten 
meegenomen. Mocht nazorg substantieel toenemen dan kan in een later 
stadium alsnog worden overwogen hiervoor een aparte parameter te 
introduceren. 
 
Naast enkele aanvullend onderscheiden activiteiten is er in dit onderzoek 
specifiek aandacht geweest voor verschillende circuits. Achter het onderscheid 
in circuits schuilt de veronderstelling dat voor één en hetzelfde contact de 
tijdbesteding en/of de disciplinemix en/of de verhouding ontvangen/verstrekt 
zodanig verschilt tussen de circuits dat er specifieke tarieven nodig zijn.  
 
Deze veronderstelling lijkt voor de circuits Kinderen en Jeugd, Volwassenen, 
Ouderen en Forensische psychiatrie op te gaan, gezien de verschillen tussen 
deze circuits in de gemiddelde cliëntgebonden tijdsduur, de disciplinemix en (in 
mindere mate) de verhouding ontvangen/verstrekt bij de meest voorkomende 
contactsoorten. Voorgesteld wordt om voor elk van deze vier circuits aparte 
financieringsparameters in te voeren. Tenzij na de berekening van de tarieven 
blijkt dat de bedragen per contactsoort tussen circuits slechts marginaal 
verschillen.  
 
Bij de circuits asielzoekers, doven en langdurende zorg volwassenen ligt dit 
iets genuanceerder. Daar zijn niet alle activiteiten in voldoende mate vertegen-
woordigd. In de tabellen met betrekking tot de gemiddelde tijdbesteding per 
contactsoort (hoofdstuk 3) zijn voor de betreffende circuits alleen represen-
tatieve gemiddelden opgenomen; bij de overige contacten zijn de cellen leeg. 
Voorgesteld wordt om bij die circuits een apart tarief te bepalen voor die 
contactsoorten waar de gemiddelde duur afwijkt van die binnen het circuit 
volwassenen.  
 
Voor het circuit doven ligt zowel de gemiddelde direct als de indirect cliënt-
gebonden tijd hoger dan bij het circuit volwassenen. De totale cliëntgebonden 
tijd ligt bij de representatief gemeten contactsoorten binnen dit circuit tussen de 
32% en 57% hoger dan in het circuit volwassenen. Dit pleit in principe voor 
aparte tarieven. Binnenkort start er een onderzoek naar tijdbesteding en 
kostprijzen specifiek voor het circuit doven. Voorgesteld wordt om voor de 
bepaling van de tarieven van dit circuit de resultaten van dat onderzoek af te 
wachten. De in het huidige onderzoek verzamelde gegevens kunnen daarbij 
worden gebruikt.    
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Voor het circuit langdurende zorg volwassenen blijkt de direct cliëntgebonden 
tijd iets korter te zijn dan bij het circuit volwassenen en de indirecte tijd iets 
langer. Per saldo zijn de verschillen gering.  
Voor langdurig zorgafhankelijke cliënten bestaat er sinds kort een aanvullende 
parameter. Gezien het bovenstaande ligt het voor de hand de noodzaak van 
deze aanvullende financiering nader te onderzoeken.  
 
Voor het circuit asielzoekers kan het volgende worden opgemerkt. De direct 
cliëntgebonden tijd lijkt in dit circuit iets langer te duren dan bij het circuit 
volwassenen. Voor de indirect cliëntgebonden tijd is dit verschil aanzienlijk 
groter. 
 
Uit het onderzoek ‘Tijdbesteding aan asielzoekers’ (bureau HHM, 1999) bleek 
dat er grote verschillen waren in tijdbesteding tussen de deelnemende 
instellingen (Riagg’s versus bijzondere instellingen). Bij de Riagg’s was met 
name de indirecte tijdbesteding per contact zeer gering. Dat gold zowel in 
vergelijking tot de bijzondere instellingen als in vergelijking tot het toenmalige 
gemiddelde voor het circuit volwassenen. De tijdbesteding bij de bijzondere 
instellingen1 uit het onderzoek uit 1999 komt echter in grote lijnen overeen met 
de uitkomsten van het huidige onderzoek. Dat in samenhang met de 
uitzonderlijke score van de Riagg’s in 1999, is mogelijk aanleiding om aparte 
tarieven te ontwikkelen voor ambulante hulpverlening aan asielzoekers. Het 
bronmateriaal van het onderzoek uit 1999 kan daarbij (samen met het 
materiaal uit het huidige onderzoek) worden gebruikt. 
 
 

 6.2 De resultaten nader beschouwd  

Vergelijking met resultaten 1995 
In onderstaande tabel is voor de circuits jeugd, volwassenen en ouderen de 
procentuele verdeling over direct cliëntgebonden, indirect cliëntgebonden, niet 
cliëntgebonden en preventie en dienstverlening weergegeven. In de kolom 
‘2002 inclusief’ staat de verdeling waarbij ook ear-to-ear contacten en no-show 
tot de directe tijd zijn gerekend. In kolom ‘2002 exclusief’ zijn deze nieuwe 
contactsoorten onder de indirect cliëntgebonden tijd gebracht. Daarmee is die 
indeling gelijk aan die van het onderzoek uit 1995, waarvan (ter vergelijking) de 
resultaten in de laatste twee kolommen staan. 
 

Circuit   2002 ‘incl.’ 2002 ‘excl.’ Riagg 1995 Polikliniek 
1995 

Direct 35,0% 33,1% 37% 43% 
Indirect 38,2% 40,2% 39% 37% 
Niet cliëntgebonden 21,6% 21,6% 18% 20% 

Jeugd 
  
  
  Preventie en dienstverlening 5,1% 5,1% 6% 1% 

Direct 41,4% 39,1% 40% 48% 
Indirect 35,7% 38,0% 40% 35% 
Niet cliëntgebonden 19,8% 19,8% 17% 13% 

Volwassenen 
  
  
  Preventie en dienstverlening 3,2% 3,2% 4% 4% 
      

                                                  
1 Deze bijzondere instellingen hadden in 1999 een landelijke functie en waren daardoor qua 
werkwijze niet helemaal vergelijkbaar met de ‘reguliere’ GGZ instellingen 
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Circuit   2002 ‘incl.’ 2002 ‘excl.’ Riagg 1995 Polikliniek 
1995 

Direct 30,0% 28,7% 29% ----  
Indirect 40,7% 42,0% 48%  ----  
Niet cliëntgebonden 22,9% 22,9% 15%  ----  

 
Ouderen 
   
  Preventie en dienstverlening 6,4% 6,4% 8%  ----  

Tabel 6.21 Vergelijking tijdbesteding 2002 met 1995. 
 
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat ten opzichte van de resultaten van het 
onderzoek bij de Riagg’s en Poliklinieken uit 1995: 
 bij het circuit jeugd het percentage direct cliëntgebonden tijd zeer aanzienlijk 

is gedaald; dat uit zich in gestegen percentages voor indirect cliënt-
gebonden tijd en niet cliëntgebonden tijd; 

 bij het circuit volwassenen het percentage direct cliëntgebonden tijd 
aanzienlijk is gedaald; dat heeft geleid tot een toename van met name het 
percentage niet cliëntgebonden tijd;  

 bij het circuit ouderen er een verschuiving in tijdbesteding is opgetreden van 
indirect cliëntgebonden activiteiten naar niet cliëntgebonden activiteiten.  

 
Aangezien instellingen op basis van het produceren van face to face contacten 
(direct cliëntgebonden activiteiten) en uren preventie en dienstverlening ‘hun 
geld verdienen’ kan worden geconcludeerd dat het percentage declarabele tijd 
is gedaald ten opzichte van 1995.  
 
Vergelijking tijdbesteding tussen instellingen 
De tijdbesteding voor de meest voorkomende contactsoorten (intake face-to-
face, begeleiding face-to-face, behandeling face-to-face, psychotherapie en 
onderzoek) varieert aanzienlijk tussen de deelnemende instellingen. Een 
verschil van meer dan 60 minuten in de gemiddelde totale tijd per contactsoort 
is geen uitzondering (zie bijlage 3). Verder blijkt tussen de instellingen het 
gemiddelde aantal verstrekte contacten per hulpverlener per dag aanzienlijk te 
variëren (zie hoofdstuk 3). Afhankelijk van het circuit gaat het om verschillen in 
ordegrootte van maximaal een factor 1,5 tot 2 tussen twee instellingen binnen 
hetzelfde circuit. 
 
Het is daarom de vraag of zonder meer de gewogen gemiddelde tijdbesteding 
als uitgangspunt voor de bepaling van de tarieven moet worden gehanteerd. 
Varianten zijn zeker verdedigbaar. In dat kader is in hoofdstuk 3 bij de circuits 
jeugd, volwassenen en ouderen, naast het gewogen gemiddelde een 
gecorrigeerd gemiddelde opgenomen. 
 
 

 6.3 Aanbevelingen 

In hoofdstuk 3 en in de paragraaf hierboven is aangetoond dat er tussen de 
deelnemende instellingen grote verschillen zijn in de gemiddelde tijdbesteding 
per contactsoort. In hoofdstuk 5 is duidelijk gemaakt dat er bij de bepaling van 
het tarief bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. In stap 1 en 2 van het 
model tariefberekening gaat het om de vraag welke tijdsduur per contact als 
norm wordt gehanteerd. 
 
In hoofdstuk 3 is naast het gewogen gemiddelde een gecorrigeerd gemiddelde 
gepresenteerd. Wanneer het gecorrigeerde gemiddelde als uitgangspunt voor 
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de tariefberekening wordt gehanteerd, wegen de ‘beter’ presterende 
instellingen en hulpverleners wat zwaarder mee in de tariefstelling. Met ‘beter’ 
wordt geen oordeel over de kwaliteit uitgesproken, maar gaat het alleen over 
de hoeveelheid tijd die aan een contact wordt besteed of aan niet cliënt-
gebonden activiteiten wordt besteed.  
 
Gezien de grote verschillen tussen instellingen wordt voorgesteld niet zonder 
meer het gewogen gemiddelde te hanteren. De in de rapportage uitgewerkte 
variant is een mogelijk alternatief. Varianten zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. 
 
Tot slot, de ervaring leert dat instellingen zelf zeer geïnteresseerd zijn om zich 
te spiegelen aan de uitkomsten van het onderhavige type onderzoek. Die 
spiegelinformatie blijkt bovendien vaak aanleiding te geven tot het formuleren 
van ‘verbeterpunten’ die men in de toekomst hoopt te realiseren. Mede in dat 
kader is de gevolgde werkwijze transparant uiteengelegd en zijn de resultaten 
van het onderzoek gedetailleerd weergegeven. 
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Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie  
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Dhr. J. Brinkmann   Parnassia 

Dhr. E. van der Haar   GGZ Drenthe 

Dhr. M. van Muijen   GGZ Friesland 

Dhr. A.J. Pieterse   GGZ Nederland  

Dhr. M. Ribbens   Zorgverzekeraars Nederland  

Dhr. M.R.Th.W. Sanders  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Bijlage 2 Overzicht te registreren activiteiten tijdregistratie    

Cliëntgebonden activiteiten 

Direct cliëntgebonden activiteiten (D) 

D-CBI crisisinterventie binnen kantooruren 

D-CBU crisisinterventie buiten kantooruren 

D-IF intake face-to-face 

D-IE intake ear-to-ear  
D-BGF begeleiding face-to-face  
D-BHF behandeling face-to-face 

D-BGE begeleiding ear-to-ear   
D-BHE behandeling ear-to-ear  
D-P psychotherapie 

D-PG groepscontact psychotherapie 

D-BG groepscontact behandeling/begeleiding 
D-OZ onderzoek  
D-IPG intensieve psychiatrische gezinsbehandeling 
D-NS no show  
D-OV overig 

Indirect cliëntgebonden activiteiten (I) 

I-RC reistijd t.b.v. cliënt  
I-TC telefonisch contact met cliënt  
I-OD overleg met derden 
I-OW overleg met onderwijsinstelling 
I-VA administratie/verslaglegging 
I-CO intern cliënten overleg 

I-RT regelen tolken 
I-O overig 

 

Niet cliëntgebonden activiteiten (N) 

N-OO organisatieoverleg (algemeen overleg) 
N-SV scholing / vakliteratuur 
N-OI opleiding intern verzorgen (opleiden van collega’s) 
N-RL reistijd vanwege werken op verschillende locaties 

N-NA nazorg voor ‘afgesloten cliënten’ 
N-P preventie 

N-DC dienstverlening / consultatie 

N-O overig 

 

PB/02/2347/tag,  HHM © 2002 1



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

 
1. Resultaten circuit Kinderen en Jeugd 

1.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de  procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling A C D E F G 
Direct cliëntgebonden 33,6% 32,3%     47,6% 34,3% 30,0% 38,6%
Indirect cliëntgebonden 37,6% 43,3%     33,0% 36,2% 39,1% 40,3%
Niet cliëntgebonden 21,9% 21,0%     18,9% 21,0% 25,7% 18,5%
Preventie en dienstverlening   6,9%   3,4%   0,6%   8,5%   5,2%   2,6% 

 
Tabel 1.1 circuit kinderen jeugd tijdbesteding op hoofdlijnen 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

1.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 1.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 1.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling A C D E F G 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per  
activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 
crisisinterventie binnen kantooruren       (59) (38) (40) (53) 65 (30)
crisisinterventie buiten kantooruren       (60) ---- (86) (15) (60) ----
intake face-to-face       65 70 58 42 65 52
intake ear-to-ear        (38) (23) (26) ---- (50) (40)
begeleiding face-to-face        50 61 50 42 55 54
behandeling face-to-face       52 53 47 53 50 54
begeleiding ear-to-ear   (40) 20 30 19 18 (38) 
behandeling ear-to-ear        (33) 28 26 20 31 (23)
psychotherapie       50 48 46 59 48 55
groepscontact psychotherapie (82)      (101) (60) (104) (99) ----
groepscontact behandeling/begeleiding       80 108 76 104 (109) (90)
onderzoek        62 88 44 78 75 69

D
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intensieve psychiatrische gezinsbehandeling       81 ---- (56) ---- 119 ----
 
Tabel 1.2 circuit kinderen en jeugd gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

1.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 1.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 1.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 
Instelling A C D E F G 

 Activiteit 
% van de 
totale  tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren 0,6%      0,2% 0,6% 0,1% 1,5% 0,1%
crisisinterventie buiten kantooruren 0,1%      0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0%
intake face-to-face 3,4% 4,4%     9,9% 0,7% 3,2% 7,7%
intake ear-to-ear  0,2% 0,1%     0,4% 0,0% 0,3% 0,8%
begeleiding face-to-face  7,3% 9,2%     5,6% 6,1% 3,4% 8,3%
behandeling face-to-face 10,4% 6,7%     19,4% 18,6% 8,0% 10,4%
begeleiding ear-to-ear   0,4% 1,1%     0,9% 0,6% 0,2% 0,2%
behandeling ear-to-ear  0,2% 0,6%     0,8% 0,6% 0,7% 0,1%
psychotherapie     1,3% 2,9%1,0% 1,3% 1,3% 3,5%
groepscontact psychotherapie 1,0%      0,8% 0,2% 0,7% 0,4% 0,0%
groepscontact behandeling/begeleiding 1,6%      3,0% 2,4% 2,3% 1,2% 1,9%
onderzoek  1,9% 4,8% 2,3%    2,4% 1,8% 4,0%
intensieve psychiatrische gezinsbehandeling       4,2% 0,0% 0,7% 0,0% 7,3% 0,0%
no show  0,6% 0,2% 1,1%    0,9% 0,3% 0,9%
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overig       0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8%
reistijd t.b.v. cliënt  3,4% 2,8%     1,0% 0,9% 4,7% 0,3%
telefonisch contact met cliënt  1,5%      2,2% 1,9% 2,7% 2,5% 2,2%
overleg met derden 3,8% 2,5%     2,3% 3,7% 5,7% 3,0%
overleg met onderwijsinstelling 0,8%      1,6% 1,2% 0,3% 0,7% 0,6%
administratie/verslaglegging      15,9% 14,2%24,4% 14,9% 16,4% 18,9%

In
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ië
nt

ge
bo

nd
en

 
di

re
ct

 

     intern cliënten overleg 11,1% 6,7% 10,9% 12,1% 7,4% 12,5%
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling A C D E F G 

 Activiteit 
% van de 
totale  tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

regelen tolken 0,1% 0,0%     0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
overig       1,1% 3,2% 1,4% 1,4% 1,7% 2,7%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 5,2%      4,2% 3,8% 4,0% 6,0% 2,7%
scholing / vakliteratuur 4,3% 4,4%     2,9% 4,7% 6,9% 5,2%
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's)     2,8% 0,2% 0,9% 1,6% 0,9% 0,1%
reistijd vanwege werken op verschillende locaties     2,4% 2,3% 3,2% 2,7% 3,9% 2,6%
nazorg voor 'afgesloten cliënten' 0,4%      0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1%
preventie       1,2% 1,2% 0,0% 3,5% 0,2% 0,7%

 dienstverlening / consultatie 5,7%      2,2% 0,6% 5,0% 5,1% 1,9%
 overig 6,5% 9,3% 7,5%    7,0% 6,5% 6,3%

N
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze) 0,4%      0,4% 0,4% 0,9% 1,2% 1,4%
 
Tabel 1.3 circuit kinderen en jeugd procentuele tijdbesteding per activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

1.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde tijd-
besteding worden bepaald. In tabel 1.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
Instelling A A A C C C D D D E E E F F F G G G 
Activiteit GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT 
crisisinterventie binnen 
kantooruren 59 40 131 38 53 116 40 23 78 53 109 210 65 56 168 30 12 52

crisisinterventie buiten 
kantooruren 60 40 133 0 0 0 86 21 132 15 3 23 60 5 90 0 0 0

intake face-to-face 65 91 207 70 88 204 58 58 144 42 55 127 65 107 240 52 65 145
intake ear-to-ear  38 21 78 23 14 47 26 28 67 0 0 0 50 90 195 40 35 93
begeleiding face-to-face  50 47 128 61 64 160 50 31 100 42 45 114 55 59 159 54 53 132
behandeling face-to-face 52 42 125 53 62 148 47 23 87 53 48 131 50 46 134 54 42 119
begeleiding ear-to-ear   40 25 86 20 16 45 30 21 63 19 8 36 18 19 51 38 131 208
behandeling ear-to-ear  33 17 66 28 8 47 26 9 43 20 7 34 31 19 69 23 9 39
psychotherapie  50 55 138 48 35 107 46 21 82 59 59 154 48 27 104 55 56 137
groepscontact 
psychotherapie 82 69 199 101 145 317 60 14 92 104 85 245 99 50 207 0 0 0

groepscontact 
behandeling/begeleiding 80 54 177 108 122 297 76 63 172 104 97 261 109 142 350 90 137 280

onderzoek  62 79 187 88 193 362 44 71 143 78 96 227 75 165 335 69 108 219
intensieve psychiatrische 
gezinsbehandeling 81 143 296 0 0 0 56 33 110 0 0 0 119 103 309 0 0 0

 
Tabel 1.4 circuit jeugd tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

2. Resultaten circuit Volwassenen 

2.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling A C D E F G 
Direct cliëntgebonden 36,7% 35.9% 48,8% 40.5% 42,5% 41.7%
Indirect cliëntgebonden 40,1% 29.9% 27,4% 36.8% 40,4% 32.8%
Niet cliëntgebonden 19,2% 30.8% 23,0% 18.8% 15,3% 19.3%
Preventie en dienstverlening 4,0% 3.4% 0,8% 3.9% 1,8% 6.2%

 
Tabel 2.1 circuit volwassenen tijdbesteding op hoofdlijnen 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

2.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 2.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 2.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling A C D E F G 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per  
activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 
crisisinterventie binnen kantooruren 72 63 (73) (58) 37 47 
crisisinterventie buiten kantooruren       (53) (96) ---- ---- (63) (45)
intake face-to-face       (69) 56 56 61 53 57
intake ear-to-ear  ---- (33) (15) (30) (28) 38 
begeleiding face-to-face        44 51 42 50 40 51
behandeling face-to-face       44 51 53 54 44 48
begeleiding ear-to-ear         (24) 27 (27) 22 21 (28)
behandeling ear-to-ear  25 (38)     (41) 26 24 (45)
psychotherapie       (60) (65) 55 53 49 57
groepscontact psychotherapie       ---- (77) (87) 95 88 (94)
groepscontact behandeling/begeleiding (60) 90 109 81 68 (113) 
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onderzoek        29 61 (60) 110 81 48
 
Tabel 2.2 circuit volwassenen gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

2.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 2.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 2.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 

Instelling A C D E F G 

Activiteit % van de 
totale  tijd

% van de 
totale  tijd 

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren 2,3%      1,5% 0,9% 0,3% 0,8% 2,0%
crisisinterventie buiten kantooruren 0,1%      2,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%
intake face-to-face 0,4% 4,2%     10,0% 4,8% 6,5% 4,9%
intake ear-to-ear  0,0% 0,5%     0,1% 0,1% 0,2% 1,3%
begeleiding face-to-face  12,9% 3,2%     5,2% 6,1% 6,5% 9,0%
behandeling face-to-face 16,2% 12,1%     18,4% 10,5% 13,4% 16,0%
begeleiding ear-to-ear   0,3% 0,6%     0,1% 0,2% 0,5% 0,5%
behandeling ear-to-ear  0,6% 0,3%     0,4% 0,6% 0,6% 0,6%
psychotherapie     0,1% 7,5%1,4% 6,3% 8,2% 2,8%
groepscontact psychotherapie 0,0%      0,8% 1,0% 2,6% 1,9% 0,5%
groepscontact behandeling/begeleiding 0,4%      6,1% 3,6% 1,2% 0,6% 0,9%
onderzoek  0,7% 2,0% 0,3%    6,7% 1,1% 1,3%
no show  2,0% 0,2% 1,0%    0,7% 1,6% 1,0%
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overig       0,5% 0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 0,5%
reistijd t.b.v. cliënt  5,8% 2,4%     0,4% 1,2% 1,8% 1,8%
telefonisch contact met cliënt  2,0%      2,2% 0,8% 0,9% 1,0% 2,2%
overleg met derden 7,3% 3,1%     0,8% 3,0% 4,1% 3,8%
overleg met onderwijsinstelling 0,1%      0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
administratie/verslaglegging      13,1% 16,1%10,6% 21,4% 20,0% 15,7%
intern cliënten overleg 10,6% 10,0%     8,2% 8,5% 11,5% 7,7%

In
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regelen tolken 0,0% 0,0%     0,2% 0,0% 0,2% 0,2%
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling A C D E F G 

Activiteit % van de 
totale  tijd

% van de 
totale  tijd 

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd

% van de 
totale tijd 

overig       1,2% 1,5% 0,8% 1,6% 1,8% 1,4%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 3,1%      6,4% 2,5% 5,0% 2,8% 4,9%
scholing / vakliteratuur 3,6% 5,5%     3,3% 3,3% 4,3% 4,0%
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's)     1,1% 3,6% 1,4% 2,4% 1,7% 1,3%
reistijd vanwege werken op verschillende locaties     2,8% 3,0% 0,4% 1,9% 1,3% 3,1%
nazorg voor 'afgesloten cliënten' 0,3%      0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0%
preventie       0,6% 0,2% 0,5% 0,1% 0,6% 0,1%

 dienstverlening / consultatie 3,5%      3,2% 0,3% 3,8% 1,2% 6,1%
 overig 7,7% 11,5% 14,8%    5,5% 4,2% 4,7%
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze) 0,6%      0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 1,3%
 
Tabel 2.3 circuit volwassenen procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

2.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 2.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in 
minuten weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling A A A C C C D D D E E E F F F G G G 

Activiteit GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT 
crisisinterventie binnen 
kantooruren 72 69 178 63 35 145 73 39 145 58 17 93 37 89 149 47 28 96

crisisinterventie buiten 
kantooruren 53 81 168 96 66 240 0 0 0 0 0 0 63 227 344 45 103 187

intake face-to-face 69 87 197 56 33 132 56 45 131 61 70 163 53 83 162 57 65 155
intake ear-to-ear  0 0 0 33 13 68 15 10 33 30 4 42 28 14 50 38 12 63
begeleiding face-to-face  44 44 111 51 35 128 42 22 83 50 51 127 40 26 78 51 26 97
behandeling face-to-face 44 41 107 51 36 129 53 25 101 54 26 100 44 30 88 48 25 93
begeleiding ear-to-ear   24 43 84 27 56 123 27 10 48 22 10 39 21 9 35 28 9 47
behandeling ear-to-ear  25 19 55 38 50 131 41 14 70 26 8 43 24 8 38 45 36 103
psychotherapie  60 29 112 65 14 117 55 29 109 53 22 93 49 29 92 57 24 102
groepscontact psychotherapie 0 0 0 77 15 137 87 77 214 95 31 157 88 44 156 94 50 182
groepscontact 
behandeling/begeleiding 60 11 89 90 19 163 109 70 232 81 75 195 68 65 157 113 62 220

onderzoek  29 26 69 61 35 143 60 55 149 110 185 367 81 68 130 48 34 104
 
Tabel 2.4 circuit volwassenen tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

3. Resultaten circuit Volwassenen langdurende zorg 

3.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de  procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling K L M 
Direct cliëntgebonden 32.8% 35.8% 32.2%
Indirect cliëntgebonden 41.1% 41.2% 34.4%
Niet cliëntgebonden 25.3% 21.6% 24.6%
Preventie en dienstverlening 0.8% 1.4% 8.8%

 
Tabel 3.1 circuit volwassenen langdurende zorg tijdbesteding op hoofdlijnen  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

3.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 3.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 3.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling K L M 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per  
activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 
crisisinterventie binnen kantooruren (66) (75) (120) 
crisisinterventie buiten kantooruren (68) ---- (195) 
intake face-to-face    (90) ---- (38)
intake ear-to-ear  (15) ---- ---- 
begeleiding face-to-face  45 42 34 
behandeling face-to-face 42 44 (38) 
begeleiding ear-to-ear   18 19 (36) 
behandeling ear-to-ear  (16) (25) ---- 
psychotherapie    (90) (45) ----
groepscontact psychotherapie    ---- ---- ----
groepscontact behandeling/begeleiding    (60) 30 (30)
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onderzoek     (23) ---- (20)
 
Tabel 3.2 circuit volwassenen langdurende zorg gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

3.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 3.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 3.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 

Instelling K L N 

Activiteit % van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren  1,2% 0,2% 1,6%
crisisinterventie buiten kantooruren  0,2% 0,0% 2,6%
intake face-to-face 0,1% 0,0% 1,0% 
intake ear-to-ear  0,0% 0,0% 0,0% 
begeleiding face-to-face  21,3% 12,7% 13,6% 
behandeling face-to-face 7,0% 15,9% 6,7% 
begeleiding ear-to-ear   0,8% 2,8% 3,5% 
behandeling ear-to-ear  0,3% 0,5% 0,0% 
psychotherapie   0,1% 0,0%0,1%
groepscontact psychotherapie 0,0% 0,0% 0,0% 
groepscontact behandeling/begeleiding 0,2% 2,3% 0,8% 
onderzoek  0,1% 0,0% 0,8% 
no show  1,2% 0,8% 0,2% 
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en

 

overig   0,3% 1,2%0,5%
reistijd t.b.v. cliënt  10,1% 7,2% 6,7% 
telefonisch contact met cliënt  2,0% 1,4% 0,8% 
overleg met derden 5,8% 7,0% 9,0% 
overleg met onderwijsinstelling 0,0% 0,0% 0,0% 
administratie/verslaglegging    8,7% 13,9% 7,1%
intern cliënten overleg 12,6% 10,5% 10,2% 
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regelen tolken 0,05 0,0% 0,0% 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling K L N 

Activiteit % van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

% van de 
totale tijd 

overig   1,9% 0,6%1,2%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 6,0% 4,5% 9,2% 
scholing / vakliteratuur    4,6% 6,0% 4,9%
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's) 0,4% 1,8% 0,4% 
reistijd vanwege werken op verschillende locaties 1,7% 3,4% 2,4% 
nazorg voor 'afgesloten cliënten'    0,1% 0,0% 0,0%
preventie   0,4% 1,6%0,0%

 dienstverlening / consultatie 0,4% 1,4% 7,1% 
 overig 11,6% 4,4% 7,1% 

N
ie
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze)  0,9% 1,6% 0,6%
 
Tabel 3.3 circuit volwassenen langdurende zorg procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

3.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 3.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling K K K L L L M M M 

Activiteit GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT 
crisisinterventie binnen kantooruren 66 29 133 75 11 113 120 14 189
crisisinterventie buiten kantooruren 68 26 131 0 0 0 195 22 307
intake face-to-face 90 388 668 0 0 0 38 4 59
intake ear-to-e   ar 15 89 45 0 0 0 0 0 01  
begeleiding face-to-face  45 44 123 42 49 120 34 19 75
behandeling face-to-face 42 35 107 44 37 107 38 22 85
begeleiding ear-to-ear   18 14 45 19 9 38 36 14 71
behandeling ear-to-e   ar 16 22 53 25 18 56 0 0 0 
psychotherapie 90 35 74 45 24 90 0 0 01
groepscontact psychotherap  ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
groepscontact behandeling/begeleiding 60 23 116 30 4 45 30 79 153
onderzoek  23 50 102 0 0 0 20 47 94
 
Tabel 3.4 circuit volwassenen langdurende zorg tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 

PB/02/1536/tag, HHM © 2002 15 



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

4. Resultaten circuit Ouderen 

4.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de  procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling C D E F G 
Direct cliëntgebonden 33,0% 38,3%    29,0% 29,7% 21,5%
Indirect cliëntgebonden 41,5%     40,2% 35,7% 41,5% 42,4%
Niet cliëntgebonden 21,8% 20,3%    26,2% 22,9% 23,0%
Preventie en dienstverlening 3,7%     1,2% 9,1% 6,0% 13,1%

 
Tabel 4.1 circuit ouderen tijdbesteding op hoofdlijnen  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

4.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 4.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 4.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling C D E F G 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per 
activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 
crisisinterventie binnen kantooruren 55 47 (65) 59 (50) 
crisisinterventie buiten kantooruren  ---- ---- (30) (30) (80)
intake face-to-face      70 42 54 58 56
intake ear-to-ear  (39) ---- (45) (25) (25) 
begeleiding face-to-face  50 43 54 51 44 
behandeling face-to-face      50 34 47 49 44
begeleiding ear-to-ear   (23) (19) 32 22 (21) 
behandeling ear-to-ear  (30)     ---- (30) (40) (50)
psychotherapie      52 ---- (90) (45) ----
groepscontact psychotherapie      ---- ---- ---- ---- (90)
groepscontact behandeling/begeleiding      (90) (15) (87) (94) (90)
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onderzoek  (91) (30) 70 75 (83) 
 
Tabel 4.2 circuit ouderen gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit  
 

PB/02/1536/tag, HHM © 2002 17 



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   
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4.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 4.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 4.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 
Instelling C D E F G 

 Activiteit 

% van 
de totale  

tijd 

% van 
de totale 

tijd 

% van 
de totale 

tijd 

% van  
de totale 

tijd 

% van 
de totale 

tijd 
crisisinterventie binnen kantooruren      1,9% 2,2% 0,4% 1,2% 1,0%
crisisinterventie buiten kantooruren      0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4%
intake face-to-face 6,1%     3,4% 3,9% 4,4% 6,7%
intake ear-to-ear  0,5% 0,0%    0,4% 0,2% 0,3%
begeleiding face-to-face  15,4%     26,8% 10,5% 17,4% 8,0%
behandeling face-to-face 5,5%     5,0% 7,5% 3,3% 1,7%
begeleiding ear-to-ear   0,3%     0,4% 1,0% 0,9% 0,5%
behandeling ear-to-ear  0,1%     0,0% 0,1% 0,2% 0,5%
psychotherapie     0,9% 0,3%0,0% 0,1% 0,0%
groepscontact psychotherapie 0,0%     0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
groepscontact behandeling/begeleiding    0,7% 0,0% 1,8% 0,5% 0,5%
onderzoek  1,2% 0,2%    2,7% 0,9% 1,4%
no show  0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 
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overig      0,5% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0%
reistijd t.b.v. cliënt  8,0%     15,7% 10,4% 8,3% 7,7%
telefonisch contact met cliënt       1,3% 0,7% 0,5% 1,4% 1,0%
overleg met derden 7,0% 6,7%    5,7% 9,6% 9,2%
overleg met onderwijsinstelling 0,0%     0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
administratie/verslaglegging      13,0% 10,7% 12,4% 13,6% 14,9%
intern cliënten overleg 11,1%     5,9% 5,7% 7,7% 7,4%
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regelen tolken 0,0% 0,0%    0,2% 0,0% 0,0%



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling C D E F G 

 Activiteit 

% van 
de totale  

tijd 

% van 
de totale 

tijd 

% van 
de totale 

tijd 

% van  
de totale 

tijd 

% van 
de totale 

tijd 
overig      1,2% 0,4% 0,9% 1,0% 2,1%
organisatieoverleg (algemeen overleg)      2,2% 3,5% 6,0% 5,3% 6,5%
scholing / vakliteratuur 6,1%     5,2% 1,9% 4,2% 4,8%
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's)     0,8% 1,0% 0,7% 0,2% 0,6%
reistijd vanwege werken op verschillende locaties  1,9% 1,6% 3,8% 2,2% 1,8%
nazorg voor 'afgesloten cliënten'      0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1%
preventie      0,1% 0,0% 6,1% 1,1% 6,1%

 dienstverlening / consultatie 3,6%     1,2% 3,0% 4,8% 7,0%
 overig 9,9% 7,1%    13,5% 9,7% 8,7%
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze)      0,3% 1,5% 0,2% 1,1% 0,5%
 
Tabel 4.3 circuit ouderen procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

4.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 4.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling C C C D D D E E E F F F G G G 

activiteit GDT  GIT  GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT GTT GDT GIT  GTT 
crisisinterventie binnen kantooruren 55 49 139 47 23 93 65 57 180 59 95 208 50 115 233 
crisisinterventie buiten kantoorur  en 0 0 0 0 0 0 30 3 49 30 92 65 80 8 0 1   
intake face-to-face    70 55 166 42 44 114 54 28 122 58 115 234 56 115 241
intake ear-to-ear 39 10 64 0 0 0 45 8 79 25 46 96 25 2 39 
begeleiding face-to-face  50 31 106 43 29 95 54 34 129 51 42 127 44 51 133 
behandeling face-to-face 50 28 103 34 15 64 47 26 107 49 47 131 44 56 142 
begeleiding ear-to-ear   23 54 102 19 2 28 32 11 63 22 12 47 21 3 35 
behandeling ear-to-ear  30 58 117 0 0 0 30 3 49 40 71 151 50 10 85 
Psychotherapie    52 9 80 0 0 0 90 10 147 45 79 169 0 0 0
groepscontact psychotherap  ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 42  186 
groepscontact behandeling/begeleiding 90 33 163 15 1 22 87 22 161 94 40 182 90 58 209 
onderzoek  91 203 390 30 19 65 70 117 276 75 102 240 83 137 310 
 
Tabel 4.4 circuit ouderen tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 

PB/02/1536/tag, HHM © 2002 20 



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

5. Resultaten circuit Forensisch 

5.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de  procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
 
Instelling 1 2 
Direct cliëntgebonden 40,9% 41,1% 
Indirect cliëntgebonden 39,6% 32,6% 
Niet cliëntgebonden 17,5% 24,9% 
Preventie en dienstverlening 2,1% 1,4% 

 
Tabel 5.1 circuit forensisch tijdbesteding op hoofdlijnen  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

5.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 5.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 5.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling 1 2 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per 
activiteit 

Gemiddelde 
tijd per 

activiteit 
crisisinterventie binnen kantooruren (45) (60) 
crisisinterventie buiten kantooruren ---- ---- 
intake face-to-face 61 59 
intake ear-to-ear  25 (15) 
begeleiding face-to-face  40 51 
behandeling face-to-face 42 59 
begeleiding ear-to-ear   (45) (26) 
behandeling ear-to-ear  36 (18) 
psychotherapie   47 56
groepscontact psychotherapie 89 85 
groepscontact behandeling/begeleiding 92 87 
onderzoek  (53) (68) 
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intensieve psychiatrische gezinsbehandeling   (60) ----
 
Tabel 5.2 circuit forensisch gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

5.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 5.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 5.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 
Instelling 1 2 

 Activiteit % van 
de totale  tijd 

% van  
de totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren 0,3% 0,1% 
crisisinterventie buiten kantooruren 0,0% 0,0% 
intake face-to-face 3,6% 2,1% 
intake ear-to-ear  0,9% 0,0% 
begeleiding face-to-face  0,8% 4,4% 
behandeling face-to-face 5,7% 18,0% 
begeleiding ear-to-ear   0,1% 0,3% 
behandeling ear-to-ear  0,8% 0,1% 
psychotherapie   13,9% 7,6%
groepscontact psychotherapie 9,6% 3,4% 
groepscontact behandeling/begeleiding 3,0% 3,1% 
onderzoek  0,1% 0,2% 
intensieve psychiatrische gezinsbehandeling 0,1% 0,0% 
No show  1,7% 1,4% 
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overig   0,3% 0,3%
reistijd t.b.v. cliënt  3,2% 1,1% 
telefonisch contact met cliënt  1,5% 1,4% 
overleg met derden 3,5% 3,4% 
overleg met onderwijsinstelling 0,1% 0,0% 
administratie/verslaglegging   17,3% 16,1%
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intern cliënten overleg 12,5% 8,1% 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling 1 2 

 Activiteit % van 
de totale  tijd 

% van  
de totale tijd 

regelen tolken 0,0% 0,0% 
overig   1,5% 2,5%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 2,5% 6,8% 
scholing / vakliteratuur 4,1% 5,1% 
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's) 1,3% 0,3% 
reistijd vanwege werken op verschillende locaties 1,9% 1,7% 
nazorg voor 'afgesloten cliënten'  0,0% 0,1%
preventie   0,4% 0,5%

 dienstverlening / consultatie 2,1% 0,9% 
 overig 6,2% 9,9% 
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze) 1,5% 1,0% 
 
Tabel 5.3 circuit forensisch procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

5.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 5.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling 1 1 1 2 2 2 

Activiteit GDT GIT GTT GDT GIT GTT 
crisisinterventie binnen kantooruren 45 22 81 60 163 298
crisisinterventie buiten kantoorur  en 0 0 0 0 0 0 
intake face-to-face 61 84 177 59 85 193
intake ear-to-ear  25 10 41 15 36 69
begeleiding face-to-face  40 51 112 51 45 129
behandeling face-to-face 42 36 95 59 29 118
begeleiding ear-to-ear   45 14 53 26 7 44
behandeling ear-to-ear  36 22 69 18 8 34
Psychotherapie  47 44 111 56 39 126
groepscontact psychotherapie 89 90 218 85 26 148
groepscontact behandeling/begeleiding 92 91 219 87 35 163
onderzoek  53 302 427 68 10 103
intensieve psychiatrische gezinsbehandeling 60 35 121 0 0 0
 
Tabel 5.4 circuit forensisch tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

6. Resultaten circuit Asielzoekers 

6.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling G 
Direct cliëntgebonden 27,1% 
Indirect cliëntgebonden 36,1% 
Niet cliëntgebonden 20,2% 
Preventie en dienstverlening 16,6% 

 
Tabel 6.1 circuit asielzoekers tijdbesteding op hoofdlijnen  

PB/02/1536/tag, HHM © 2002 26 



Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

6.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 6.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 6.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling G 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per 
activiteit 

crisisinterventie binnen kantooruren (45) 
crisisinterventie buiten kantooruren (38) 
intake face-to-face 61 
intake ear-to-ear  ---- 
begeleiding face-to-face  54 
behandeling face-to-face 57 
begeleiding ear-to-ear   (60) 
behandeling ear-to-ear  ---- 
Psychotherapie  (77)
groepscontact psychotherapie (143) 
groepscontact behandeling/begeleiding (74) 

D
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ct
 C
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nt

ge
bo

nd
en

 

onderzoek  65 
 
Tabel 6.2 circuit asielzoekers gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

6.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 6.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 6.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 
Instelling G 

 Activiteit 
% van de 
totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren 0,1% 
crisisinterventie buiten kantooruren 0,6% 
intake face-to-face 4,6% 
intake ear-to-ear  0,0% 
begeleiding face-to-face  5,0% 
behandeling face-to-face 8,1% 
begeleiding ear-to-ear   0,6% 
behandeling ear-to-ear  0,0% 
Psychotherapie  1,1%
groepscontact psychotherapie 0,5% 
groepscontact behandeling/begeleiding 1,8% 
onderzoek  3,1% 
no show  0,8% 

D
ire

ct
 c

lië
nt

ge
bo

nd
en

 

Overig  0,7%
reistijd t.b.v. cliënt  1,2% 
telefonisch contact met cliënt  0,4% 
overleg met derden 6,8% 
overleg met onderwijsinstelling 0,2% 
administratie/verslaglegging  12,4%
intern cliënten overleg 9,2% 
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nt
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nd

en
 

regelen tolken 2,4% 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling G 

 Activiteit 
% van de 
totale tijd 

Overig  3,6%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 3,9% 
scholing / vakliteratuur 6,1% 
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's) 1,3% 
reistijd vanwege werken op verschillende locaties 3,5% 
nazorg voor 'afgesloten cliënten' 0,0% 
Preventie  9,4%

 dienstverlening / consultatie 7,2% 
 Overig 4,1% 

N
ie

t c
lië

nt
ge

bo
nd

en
 

 betaalde pauze (koffie-,  theepauze) 1,3% 
 
Tabel 6.3 circuit asielzoekers procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

6.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 6.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling G G G 

Activiteit GDT GIT  GTT 
cisisinterventie binnen kantooruren 45 340 511
crisisinterventie buiten kantooruren 38 154 255
intake face-to-face 61 129 253
intake ear-to-ear  0 0 0
begeleiding face-to-face  54 59 150
behandeling face-to-face 57 76 176
begeleiding ear-to-ear   60 30 119
behandeling ear-to-ear  0 0 0
Pychotherapie 77 70 195
groepscontact psychotherapie 143 82 298
groepscontact behandeling/begeleiding 74 41 153
onderzoek  65 65 172
 
Tabel 6.4 circuit asielzoekers tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

7. Resultaten circuit Doven 

7.1 Tijdbesteding in hoofdlijnen 
Het werk van de ambulante hulpverlener is opgedeeld in direct cliëntgebonden activiteiten, indirect cliëntgebonden activiteiten, niet 
cliëntgebonden activiteiten en preventie en dienstverlening. In de onderstaande tabel is per instelling de  procentuele verdeling van 
de tijdbesteding over de verschillende categorieën activiteiten weergegeven.  
 
Instelling G 
Direct cliëntgebonden 34,3% 
Indirect cliëntgebonden 40,2% 
Niet cliëntgebonden 20,0% 
Preventie en dienstverlening 5,4% 

 
Tabel 7.1 circuit doven tijdbesteding op hoofdlijnen  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

7.2 Gemiddelde tijdbesteding per activiteit  
Tabel 7.2 is een nadere uitsplitsing van tabel 7.1. In deze tabel is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde 
tijdbesteding in minuten aangegeven. Daar waar het aantal waarnemingen beperkt is, is de gemiddelde tijd tussen haakjes 
geplaatst. 
 

Instelling G 

Activiteit 
Gemiddelde 

tijd per 
activiteit 

crisisinterventie binnen kantooruren ---- 
crisisinterventie buiten kantooruren ---- 
intake face-to-face (61) 
intake ear-to-ear  (30) 
begeleiding face-to-face  61 
behandeling face-to-face (64) 
begeleiding ear-to-ear   (23) 
behandeling ear-to-ear  ---- 
Psychotherapie  64
groepscontact psychotherapie ---- 
groepscontact behandeling/begeleiding (105) 
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onderzoek  (73) 
 
Tabel 7.2 circuit doven gemiddelde tijdbesteding per direct cliëntgebonden activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

7.3 Procentuele tijdbesteding per activiteit  
Tabel 7.3 is een nadere uitsplitsing van tabel 7.1. In deze tabel is de procentuele verdeling van de som van de totale tijdbesteding 
over de verschillende activiteiten aangegeven.  
 
Instelling G 

 Activiteit 
% van de 
totale tijd 

crisisinterventie binnen kantooruren 0,0% 
crisisinterventie buiten kantooruren 0,0% 
intake face-to-face 3,1% 
intake ear-to-ear  0,1% 
begeleiding face-to-face  15,2% 
behandeling face-to-face 3,0% 
begeleiding ear-to-ear   0,4% 
behandeling ear-to-ear  0,0% 
Psychotherapie  6,2%
groepscontact psychotherapie 0,0% 
groepscontact behandeling/begeleiding 1,2% 
onderzoek  3,7% 
no show  0,4% 

D
ire

ct
 c
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nt
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en

 

Overig  1,1%
reistijd t.b.v. cliënt  6,1% 
telefonisch contact met cliënt  2,8% 
overleg met derden 4,7% 
overleg met onderwijsinstelling 0,7% 
administratie/verslaglegging  15,5%
intern cliënten overleg 8,3% 
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en
 

regelen tolken 0,0% 
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

Instelling G 

 Activiteit 
% van de 
totale tijd 

Overig  2,0%
organisatieoverleg (algemeen overleg) 4,1% 
scholing / vakliteratuur 7,8% 
opleiding intern verzorgen (opleiden van collega's) 1,1% 
reistijd vanwege werken op verschillende locaties 2,1% 
nazorg voor 'afgesloten cliënten' 0,1% 
Preventie  4,2%

 dienstverlening / consultatie 1,2% 
 Overig 4,2% 

N
ie
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lië

nt
ge
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 betaalde pauze (koffie-, theepauze) 0,6% 
 
Tabel 7.3 circuit doven procentuele tijdbesteding per activiteit  
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Bijlage 3.  Resultaten per instelling   

7.4 Tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
Van elke indirect cliëntgebonden activiteit is gevraagd om aan te geven ten behoeve van welke direct cliëntgebonden activiteit de 
activiteit is verricht. Op die wijze kan per direct cliëntgebonden activiteit de totale (direct en indirect cliëntgebonden) gemiddelde 
tijdbesteding worden bepaald. In tabel 7.4 is per instelling per direct cliëntgebonden activiteit de gemiddelde directe tijdbesteding, de 
gemiddelde indirecte tijdbesteding en de totale tijdbesteding (inclusief een toeslag voor niet cliëntgebonden activiteiten) in minuten 
weergegeven. 
GDT: Gemiddelde Directe Tijd 
GIT:  Gemiddelde Indirecte Tijd 
GTT: Gemiddelde Totale Tijd 
 
Instelling G G G 

Activiteit GDT GIT  GTT 
crisisinterventie binnen kantooruren 0 0 0
crisisinterventie buiten kantooruren 0 0 0
intake face-to-face 61 75 173
intake ear-to-ear  30 87 148
begeleiding face-to-face  61 53 144
behandeling face-to-face 64 124 238
begeleiding ear-to-ear   23 31 68
behandeling ear-to-ear  0 0 0
Psychotherapie 64 39 130
groepscontact psychotherapie 0 0 0
groepscontact behandeling/begeleiding 105 31 173
onderzoek  73 109 229
 
Tabel 7.4 circuit doven tijdbesteding per cliëntgebonden activiteit 
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Bijlage 4  Disciplinemix per contactsoort per circuit  
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Jeugdarts 
 0,3% - -         - 1,5% 1,3% 2,6% 0,9% - - - 0,3% -

GZ-arts 
 2,9% (8,5%) 0,5%         - - 1,8% - 10,4% - - - 1,2% -

Kinder- en 
jeugdpsychiater 12,5%             - 2,1% 4,9% - 5,3% - 19,8% 13,4% 4,1% 2,1% 9,9% 0,0%

Psychiater 
 0,8% (21,3%)            3,2% 6,5% 0,6% 5,8% 4,8% 5,2% - - 1,6% 1,7% -

Assistent 
geneeskunde in 
opleiding 

-             - 0,3% - 5,3% 2,0% - 0,4% - - 0,7% 0,0% -

Assistent 
geneeskunde niet in 
opleiding 

1,3%            - 0,2% - 0,7% 0,6% - - - - - - -

K & J Psychiater in 
opleiding -             - - - - - - - - - - 0,5% 2,2%

Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige 61,2%             (34,0%) 24,9% 13,6% 33,9% 13,0% 41,8% 19,8% 0,0% 2,5% 10,0% 4,1% 2,5%

Psycholoog 
 10,4%             (4,3%) 31,9% 37,0% 18,7% 30,8% 12,8% 6,0% 25,2% 21,0% 27,1% 20,5%

Psychotherapeut 
 1,0%             - 5,3% 0,0% 3,2% 2,8% 4,0% 3,5% 52,7% 32,7% 1,1% 6,7% 0,6%

Pedagoog 
 -             - 4,5% - 0,9% 0,4% 0,0% - 1,9% - 1,9% 1,9% -

Orthopedagoog 
 2,6% (31,9%)            6,8% 4,9% 5,5% 6,0% 9,7% 7,3% 1,4% - 7,0% 12,0% 13,7%

PB/02/2347/tag, HHM © 2002 1



Bijlage 4  Disciplinemix per contactsoort per circuit  
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(Geestelijke) gezond-
heidsdeskundige / GZ 
psycholoog 

7,0%             - 13,4% 8,7% 23,3% 23,0% 19,9% 26,7% 4,6% 22,6% 25,2% 29,4% -

Psychologisch 
assistent / psycho-
diagnostisch werker 

-            - 0,4% - - - - - - - - 10,0% -

Psycholoog in 
opleiding -             - 1,5% - 1,9% 0,2% - - - 0,0% 1,4% 0,8% -

Maatschappelijk 
werker 0,0%             - 5,1% 24,5% 2,7% 5,5% 4,0% - 0,9% 17,2% 6,0% 0,7% 18,9%

Gezinshulpverlener 
 -           - - - - - - - - - 12,5% 0,2% 62,2%

Non verbaal 
therapeut -             - 0,0% - 0,5% 0,3% 0,6% 0,0% - - 0,0% 0,2% -

Psychomotorisch 
therapeut -            - - - 1,4% 1,2% - - - - 3,4% - -

Totaal              100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 1: Disciplinemix circuit Jeugd 
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Bijlage 4  Disciplinemix per contactsoort per circuit  
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Algemeen arts  
 2,8% - 0,5% - 0,8% 1,6% - 1,3% 0,3% - - - 

GZ-arts 
 2,9% 0,0% 3,0% - 0,4% 4,1% 4,1% 4,8% 1,7% - 0,5% 0,1% 

Psychiater 
 10,2% 0,0% 8,3% 4,4% 4,1% 11,0% 3,7% 10,3% 4,9% 3,9% 1,0% 4,0% 

Assistent geneeskunde in 
opleiding 9,2% 15,8% 2,6% 7,1% 5,0% 3,6% - 4,8% 1,2% - - 1,8% 

Assistent geneeskunde niet in 
opleiding 3,9% - 1,7% - 1,7% 1,3% 3,3% 1,6% 0,3% 0,0% - - 

Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige 61,9% 81,7% 16,2% 43,4% 63,0% 19,1% 51,2% 17,6% - - 16,7% 2,8% 

Psychiatrisch verpleegkundige / 
B-verpleegkundige 1,3% - 0,5% - 1,2% - - - - - - - 

Psycholoog 
 1,5% 0,0% 16,0% 1,8% 5,1% 12,1% 3,7% 18,3% 3,7% 5,4% 4,4% 24,4% 

Klinisch psycholoog 
 - - 5,8% 0,9% 1,1% 3,3% 0,4% - 4,9% 2,5% 9,4% - 

Psychotherapeut 
 5,5% 2,6% 22,5% 33,6% 5,9% 19,4% 6,5% 19,6% 75,8% 57,9% 18,0% 11,5% 

Pedagoog 
 - - 1,2% - 5,9% - - - - - - 1% 4,

(Geestelijke) gezondheids-
deskundige / GZ psycholoog - - 5,3% - 2,0% 10,0% 1,6% 1,9% 1,2% 4,0% 5,0% 9,1% 

Psychologisch assistent / 
psychodiagnostisch werker - - 3,4% - 0,7% 0,2% - - 0,2% - 6,4% 39,6% 
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Bijlage 4  Disciplinemix per contactsoort per circuit  
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Psychotherapeut in opleiding 
 - - 2,4% - 0,5% 0,2%  - - 3,4% 3,2% - 0,8% 

Maatschappelijk werker 
 - - 10,3% 8,8% 1,3% 9,7% 0,8% 12,2% 2,4% 20,9% 23,1% 1,9% 

Non verbaal therapeut 
 0,9% - 0,4% - 1,1% 3,5% 24,8% 5,1% - 2,2% 14,8% - 

Psychomotorisch therapeut 
 -   - %     - - 0,2 0,8% - 2,6% - - 0,7% - 

Totaal             100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2: Disciplinemix circuit Volwassenen
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Bijlage 4  Disciplinemix per contactsoort per circuit  
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Algemeen arts 
 5,1% - 1,2% 10,8% 2,1% 7,0% 0,8% 0,0% - - - - 

Psychiater 
 6,1% - 5,8% 0,0% 1,0% 18,1% 0,4% - - - - 1,2% 

Geriater 
 4,9%  (8,8%) 2,6% - 0,6% 7,7% 4,3% - - - - 5,1%

Geriater in opleiding 
 4,6%   (47,1%) 1,5% - 0,4% 0,0% 0,0% - - - 0,0%

Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige 70,1% (44,1%) 68,7% 70,8% 84,3% 17,2% 60,9% 35,1% 52,2% - 20,5% 2,0% 

Psychiatrisch verpleegkundige / 
B-verpleegkundige -  - 0,2% 15,8% 4,9% - 0,8% - - - - -

Psychosociaal hulpverlener 
(HBO-V’er) 1,0%   - 7,4% - 1,9% 0,2% - - - - 3,3% -

Psycholoog 
 3,9% - 8,6% 2,5% 2,9% 32,0% 22,1% 28,1% 47,8% - 48,4% 71,6% 

(Geestelijke) gezondheids-
deskundige / GZ psycholoog 4,2%    - 4,0% - 1,4% 16,8% 0,4% 36,8% - (100%) 24,2% 20,2%

Maatschappelijk werker 
 -     - - - 0,6% 0,9% 10,5% - - - 3,7% -

Totaal             100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 3: Disciplinemix circuit Ouderen 
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Psychiater 
 

-    - 3,0% - -

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
 

18,2%     18,5% 44,5% 40,9% 35,1%

Psychiatrisch verpleegkundige / B-verpleegkundige 
 

81,9%     59,3% 35,2% 28,2% 27,0%

Psychosociaal hulpverlener (HBO-V’er) 
 

-     10,2% - 8,1% 32,4%

Psycholoog 
 

-     9,9% 4,7% 22,2% 5,4%

Klinisch psycholoog 
 

-     - - 0,7% -

Maatschappelijk werker 
 

-     2,1% 12,6% - -

Totaal      100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 4: Disciplinemix circuit Langdurende zorg 
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Circuit Forensische psychiatrie 
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Psychiater 
 

23,8%        84,0% 44,0% 17,9% 12,5% 80,5% 6,0% 6,0% 6,6%

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
 

0,0%      - 41,1% 2,2% 8,3% - - - -

Psycholoog 
 

4,1%         8,0% 8,9% 31,3% 41,7% 7,8% 17,2% 15,3% 7,8%

Klinisch psycholoog 
 

13,7%         5,3% 1,4% 8,4% 0,0% 6,5% 14,9% 4,9% 18,2%

Psychotherapeut 
 

16,5%      - 2,6% - 8,3% - 36,9% 50,5% -

Orthopedagoog 
 

16,3%         2,7% - - - 5,9% - -

(Geestelijke) gezondheidsdeskundige / GZ psycholoog 
 

23,5%        - 0,7% 14,7% - 2,6% 19,1% 22,3% 10,2%

Maatschappelijk werker 
 

2,2%     1,2% 13,4% - 2,6% - 1,0% 44,3%

Non verbaal therapeut 
 

0,0%         0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Psychomotorisch therapeut 
 

-      - - 12,2% 29,2% - - - 12,8%

Totaal 
 

100%         100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5: Disciplinemix circuit Forensische psychiatrie 
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Circuit Asielzoekers 
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Psychiater   7,7% 22,3%- 18,4%
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige     24,1% 68,9% 35,9% 20,3%
Psycholoog     4,4% 12,2% 13,4% 10,1%
Psychotherapeut      3,3% 7,4% 7,8% -
Orthopedagoog     11,0% 7,8% 3,7% 20,9%
Maatschappelijk werker 49,6%    3,7% 16,9% 30,4%
Totaal     100% 100% 100% 100%

Tabel 6: Disciplinemix circuit Asielzoekers 
 
 
 
 
Circuit Doven 
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Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 5,7% 15,2% 
Psychotherapeut  56,2% 84,8%
Orthopedagoog   38,1% -
Totaal  100% 100%

Tabel 7: Disciplinemix circuit Doven 
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Erratum bij rapportage PB/02/2347/tag 
 
In tabel 3.3.2 op pagina 36 van de rapportage stond een fout in de disciplinemix van 
het psychotherapiecontact. In de onderstaande tabel is deze fout gecorrigeerd. 
 
 

Direct cliëntgebonden activiteit Medici Verpleeg-
kundigen 

Psycho-
logen Agogen 

Vak-
therapeu-

ten 
Totaal 

Crisisinterventie binnen 
kantooruren 29% 63% 7% - 1% 100% 

Crisisinterventie buiten kantooruren 16% 82% 3% - - 100% 

Intake face-to-face 16% 17% 57% 10% - 100% 

Intake ear-to-ear 12% 43% 36% 9% - 100% 

Begeleiding face-to-face 12% 64% 21% 1% 1% 100% 

Behandeling face-to-face 22% 19% 45% 10% 4% 100% 

Begeleiding ear-to-ear 11% 51% 12% 1% 25% 100% 

Behandeling ear-to-ear 23% 18% 40% 12% 8% 100% 

Psychotherapie 8% - 89% 2% - 100% 

Groepscontact psychotherapie 4% - 73% 21% 2% 100% 
Groepscontact 
begeleiding/behandeling 1% 17% 43% 23% 16% 100% 

Onderzoek 6% 3% 90% 2% - 100% 
Tabel 3.3.2 Disciplinemix per direct cliëntgebonden contact, circuit Volwassenen. 
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