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1. Aanleiding 
Op 1 januari 2023 vervalt de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz 
instelling 2020-2022 (hierna: de Subsidieregeling). Het is wenselijk de 
Subsidieregeling in ieder geval tot 1 januari 2025 voort te zetten. 

2. Geadviseerd besluit 
Ik verzoek u om in te stemmen met de Kamerbrief en deze te ondertekenen. De 
ondergetekende brief zal daarna met de conceptregeling en onderhavige nota als 
bijlagen worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze kan zich gedurende 30 
dagen hierover uitspreken (conform artikel 4.10 van de Comptabiliteitswet 2016). 

Indien na toezending 30 dagen zijn verstreken en eventuele Kamervragen 
zijn beantwoord, kan de regeling worden vastgesteld. De regeling wordt dan 
nog een keer ter ondertekening aan u voorgelegd. 

De deadline is gesteld om tijdig de voorhang aan de Kamer te kunnen sturen voor 
het zomerreces. 

3. Kernpunten 
De Subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van de kosten van het 
opleiden van ggz-zorgverlenersl, specifiek in een jeugd ggz-instelling die 
uitsluitend zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar. De Subsidieregeling fungeert 
als vangnet, omdat de jeugd ggz per 2015 onder de Jeugdwet is gebracht en 
daardoor de jeugd ggz-instellingen niet meer in aanmerking konden komen 
voor een beschikbaarheidbijdrage voor het opleiden ex WMG2. 

Verlengen 
Er heeft in april 2019 een intern evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Subsidieregeling. Ook is 
beoordeeld of de controlemaatregelen toereikend zijn geweest om misbruik en 
oneigenlijk gebruik te voorkomen. 

1  Gezondheidszorgpsycholoog, psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog klinisch 
neuropsycholoog en verpleegkundig specialist ggz. 
2  Het Instrument van de opleldingsregelgeving. 
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Volgens de evaluatie accommodeert de Subsidieregeling het opleiden in de jeugd 
ggz en is daarmee doeltreffend te noemen. Zonder de Subsidieregeling zou er 
minder of zelfs mogelijk niet worden opgeleid in de jeugd ggz. 

Datum 
7 juni 2022 

Kenmerk 

3381150-1030805-MEVA 

Op dit moment lopen er onderzoeken om via het instrument van de 
opleidingsregelgeving het opleiden voor jeugd specifieke ggz te borgen in plaats 
van via de onderhavige Subsidieregeling. Uit genoemde evaluatie blijkt namelijk 
dat er vragen zijn over de doelmatigheid van deze afzonderlijke regeling, die voor 
slechts 1% bijdraagt aan de realisatie van de benodigde capaciteit voor alle 
medische vervolgopleidingen in de algemene ggz sector. 

Gelet hierop wordt voorgesteld de regeling met een periode van twee jaar te 
verlengen. We streven ernaar om na die periode een passende structurele 
oplossing voor de jeugd ggz voorhanden te hebben, bij voorkeur binnen de 
reguliere ggz-opleidingen. Op dit moment loopt er onderzoek naar de meest 
wenselijke en haalbare structurele oplossing. Dit onderzoek zal basis vormen voor 
besluitvorming over het vervolg na 1 januari 2025. 

Verlengen van de werkingsduur van de Subsidieregeling tot 1 januari 2025 wordt 
ingevolge het voorgaande wenselijk geacht. De Subsidieregeling wordt inhoudelijk 
niet gewijzigd. Wel zijn de vergoedingsbedragen in bijlage 1 geactualiseerd in 
verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en de materiële kosten 
van opleidingen in 2022. Aangezien de wijziging van de Subsidieregeling 
betrekking heeft op het aankomende subsidiejaar, treedt de regeling in werking 
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij 
wordt geplaatst. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Het gaat hier om voortzetting van bestaand beleid. De Subsidieregeling wordt 
politiek gesteund. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De subsidieaanvragen voor 2023 moeten vóór 1 oktober 2022 worden 
ingediend. Omwille van continuïteit en rust rond het toewijzings- en 
subsidiëringsproces is tijdige besluitvorming geboden. Communicatie 
geschiedt via publicatie in de Staatscourant. 

c. Financiële en personele gevolgen 
De financiële middelen voor de verlenging van de Subsidieregeling zijn 
gereserveerd in de begroting van VWS/MEVA. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Er is getoetst aan de relevante subsidie- en staatssteunregels. De regeling is 
hiermee in overeenstemming. Verder zijn er geen juridische aandachtspunten 
geconstateerd. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De verlenging is intern afgestemd met het Expertise Centrum Subsidies 
(ECS). 
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f. Gevolgen administratieve lasten 
De verlenging leidt niet tot extra administratieve lasten. 

g. Toezeggingen 
N.v.t. 

Datum 
7 Juni 2022 

Kenmerk 
3381150.1030805-NEVA 

h. Fraudetoets 
Uit de evaluatie van de Subsidieregeling blijkt dat deze doelmatig en zonder 
risico's wordt uitgevoerd. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 
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