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MISSIE
NVGT staat voor Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente, bestaande uit vrijgevestigde
praktijken en kleine instellingen.
NVGT heeft als missie om cliënten voor psychische en psycho-sociale zorg zo snel mogelijk
bij de juiste en passende behandelaar te laten komen.
We geloven in de kracht van de vrijgevestigde praktijk. Dit betekent: dicht bij de cliënt,
in de wijken, kleinschalig, grote betrokkenheid, wendbaar, slagvaardig en geen of korte
wachttijden.
Door een samenwerking van verschillende vrijgevestigde zorg-aanbieders wordt de kracht
van zowel de individuele aanbieder als van een verenigd grote aanbiedende partij benut.
Door deze gezamenlijke organisatie en optrekken van vrijgevestigde praktijken kunnen
zoveel mogelijk cliënten op weg geholpen worden, terwijl de eigen identiteit, expertise en
professionaliteit/ deskundigheid van de deelnemende praktijken behouden blijft.

VISIE
Binnen het NVGT is er een samenwerking van vrijgevestigde hoofdbehandelaren binnen
de GGZ.
Dit zijn GZ-psychologen, K&J psychologen, orthopedagogen generalist,
psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters in de 14 Twentse
gemeentes.
Het samenwerkingsverband NVGT heeft het kenmerk van een georganiseerd netwerk in de
vorm van een vereniging.
Er is sprake van grote diversiteit binnen de aangesloten praktijken waardoor er een
optimale afstemming tussen cliënt en hulpverlener te creëren is; hierdoor is het mogelijk
om in meerdere werkvelden optimale zorg aan te bieden, vanuit meerdere wetten:
Jeugdwet, AWBZ, WMO, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de WLZ.
Het delen van kennis en informatie tussen de leden van de NVGT komt ten goede van de
genoemde match.
De samenwerking heeft de volgende doelstelling:
1. Het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor cliënten in de GGZ in samenwerking
met de regionale huisartsen en andere ketenpartners;
2. Een plek bieden voor individuele zorgaanbieders die mede door deelname aan NVGT
voldoen aan de gestelde eisen die door gemeentes en zorgverzekeraars worden
gesteld;
3. Het borgen van een goede samenwerking tussen GGZ-zorgaanbieders en de
gemeenten met betrekking tot de transformatie Jeugd GGZ evenals met de
zorgverzekeraars met betrekking tot de overleggen aangaande de contracten en
inhoudelijke ontwikkelingen.

4. Het versterken van de positie van de vrijgevestigde hoofd-behandelaren in de
Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ en de Jeugd GGZ.

Strategie
Om als partner in gesprek te kunnen met bv gemeentes en zorgverzekeraars heeft de
NVGT zich geregistreerd als Vereniging (februari 2017).
Binnen NVGT zijn zowel zorgaanbieders voor Jeugd als voor Volwassenen aangesloten.
Er wordt met de 3 andere netwerken voor vrijgevestigde GGZ zorgaanbieders in Twente
nauw afgestemd en samengewerkt, te weten PPA, AGGT, Psycholijn 1.
Binnen de NVGT zijn meerdere werkgroepen ingesteld om belangrijke onderwerpen voortkomend uit boven genoemde doelen- uit te werken.
1) Onderlinge samenwerking op cliënt niveau
Zoals:
mogelijkheid
voor
centrale
aanmelding,
collegiale
consultatie,
samenwerking/doorverwijzing, informeren van elkaars aanbod, gebruik maken van
elkaars (test-) materiaal.
2) Deskundigheidsbevordering en Intervisie
Zoals: kennisuitwisseling, gezamenlijke inkoop van training/opleiding, gezamenlijke
intervisiegroepen
3) Bedrijfsvoering (Financieringsvorm en zorgvisie)
Zoals: regelen van gezamenlijke inkoop en onderhandeling bij gemeentes en
zorgverzekeraars (bv “Zenderen”), vertegenwoordiging bij marktconsultatie en
zorgverzekeraars in afstemming met de andere 3 netwerken binnen Twente,
marketing.
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