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Vervolgvoorstel evaluatie Wvggz Gelderland-Zuid 2020 

 

Op  1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden ter vervanging van de Wet BOPZ. Wij hebben de uitvoering van de Wvggz op het 

niveau van Gelderland-Zuid georganiseerd en afgesproken dat we na 1 jaar een evaluatie uitvoeren om te bepalen of we de nieuwe Wvggz-taken goed hebben 

belegd. Het gaat daarbij met name om het horen bij een crisismaatregel en het uitvoeren van het verkennend onderzoek ter voorbereiding op een eventuele 

zorgmachtiging. Beiden zijn belegd bij Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD. Begin dit jaar is aan onderzoeksbureau Significant opdracht gegeven om 

de evaluatie over het eerste jaar Wvggz in Gelderland-Zuid uit te voeren.  

 

In haar evaluatierapport concludeert Significant dat de uitvoering van de Wvggz in de regio Gelderland-Zuid over het algemeen goed verloopt. Er is een goede 

basis opgebouwd voor ketensamenwerking, zodat voorkomende knelpunten adequaat kunnen worden opgepakt.  

 

De aanbevelingen van Significant zijn gericht op verbeteringen in de uitvoering, onderlinge samenwerking (werkafspraken), communicatie en overlegstructuur.   

De aanbevelingen worden, op volgens onderstaande planning/prioritering en rolverdeling (eigenaarschap), opgepakt. Bij de planning is gekeken naar acties die 

weinig inspanning vragen en snel kunnen worden opgepakt. Daarnaast is het voorstel om prioriteit te geven aan knelpunten vanuit cliëntperspectief (tussen 

wal en schipgevallen - afstemming Wzd/Wvggz/Wfz). Tot slot zijn er verbeterpunten die langer kunnen wachten, zoals aandacht voor maatschappelijke 

deelname in zorgplannen. 

 

Aanbeveling Trekker/eigenaar Betrokkenen Planning Status/voortgang 

2.5a Bewuste afweging / meer 

aandacht voor: 

- Eigen plan van aanpak (in 

kader van zorgmachtiging) 

- Verplichte ambulante zorg 

- Maatschappelijke deelname 

in zorgplannen (in kader van 

zorgmachtiging) 

Vast agendapunt regionaal 

periodiek overleg (rpo) Wvggz 

Pro Persona 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris (ketencoördinator) regionaal 

periodiek overleg Wvggz  

OM, IrisZorg, andere GGZ-

instellingen en 

ervaringsdeskundigen 

 

Vanaf januari 2022  

2.5b Maken afspraken over 

opname maatschappelijke 

deelname en voorwaarden in 

zorgplannen 

Pro Persona MBZ/sociale teams/Wmo-

begeleidingsorganisaties en 

ervaringsdeskundigen 

Vanaf januari 2022  
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3.4a Communicatie over 

meldingen Wvggz bij MBZ 

inclusief verschil Wzd –Wvggz  

MBZ/GGD Afstemmen met alle partners Al in gang gezet  

3.4b In beeld houden mensen 

tijdens aanvraag ZM o.b.v. VO – 

vergroten bekendheid / 

aanscherpen reeds gemaakte 

werkafspraken 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

MBZ/GGD, GGZ-instellingen, 

OM, sociale 

teams/regieteams/ Zorg- en 

veiligheidshuis 

Reeds in gang gezet/ 

aanscherpen 

 

3.4c Behoud taak aanvraag 

zorgmachtiging bij gemeente 

N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

4.4a Knelpunten/gebrek aan 

meerwaarde horen landelijk 

aankaarten 

Gemeenten/ voorzitter regionaal 

periodiek overleg Wvggz 

Alle ketenpartners via 

landelijke brancheorganisaties 

Inbrengen in 

landelijke 

wetsevaluatie (eind 

2021 gereed) 

 

4.4b Verken mogelijkheden 

hoorservice Khonraad – 

afwachten landelijke 

wetsevaluatie 

Ketencoördinator N.v.t. N.v.t.  

4.4c Aandacht voor inhoudelijke 

invulling horen op andere wijze, 

bijvoorbeeld via de zorgkaart 

Pro Persona Andere GGZ-instellingen (m.n. 

IrisZorg) 

2e helft 2022  

5.4a + 6.6b Betrekken Wzd-

partijen bij regionale overleggen 

Wvggz (ketenwerkgroep), 

waaronder het CIZ 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

MBZ/GGD, GGZ-instellingen, 

OM, CIZ, zorgkantoor, LVB- en 

ouderenzorgorganisaties  

(VVT) 

Vanaf september 

2021 

 

5.4b Maak 

samenwerkingsafspraken over de 

rol en verantwoordelijkheden bij 

een ‘tussengroep’ tussen Wzd-

Wfz-Wvggz die door het 

management/bestuur worden 

gedragen 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

GGZ-instellingen, 

Veiligheidshuis, MBZ/GGD 

Vanaf september 

2021 
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5.4c Zoek samenwerking in 

landelijke gremia 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

Alle ketenpartners via eigen 

landelijke gremia 

(door)lopend  

6.6a Verminder de ‘angst’ en 

terughoudendheid bij het 

aanvragen van een VO en/of 

zorgmachtiging: Creëer overzicht 

in de te doorlopen routes, maak 

daarbij duidelijk welke 

ketenpartner wat kan betekenen 

en benadruk dat de uitkomst niet 

per definitie opname betekent – 

betrekken bij communicatie over 

Wvggz door MBZ (zie 4)  

MBZ/GGD/lokale netwerkstructuur Afstemmen met 

ervaringsdeskundigen/cliënt- 

en naastenorganisaties en 

partners 

  

6.6c Wees transparant naar alle 

ketenpartners over waar een 

betrokkene zich bevindt in het 

proces – verhelderen en vergroten 

bekendheid werkafspraken over 

terugkoppeling op casusniveau 

tussen GGZ-OM-gemeenten-GGD 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

GGZ-instellingen, OM en 

GGD/MBZ 

Reeds in gang 

gezet/aanscherpen 

september 2021 

 

6.6d Voorkom stroperigheid in de 

overlegstructuur – 

beëindigen/vereenvoudigen 

overleggen die bedoeld waren 

voor de implementatie van de 

Wvggz.  

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) en bestuurlijke WG Zorg en 

Veiligheid 

Alle deelnemers aan de 

intergemeentelijke werkgroep, 

ketenwerkgroep en regionaal 

periodiek overleg Wvggz 

Voorstel 

vereenvoudiging 

overlegstructuur:  

- 28 sept in IG- en 

ketenwerkgroep  

- 14 oktober in 

regionaal periodiek 

overleg Wvggz 

 

6.6e Benut de ervaringskennis van 

de patiëntvertrouwenspersoon 

(PVP). De PVP uitnodigen voor 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

 Vanaf 14 oktober 

2021 
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regionaal periodiek overleg Wvggz 

(en/of ketenwerkgroep Wvggz) 

6.6f Heb oog voor gemeenten in 

Gelderland-Zuid die (nog) weinig 

of geen ervaring hebben met de 

Wvggz – organisatie kennissessie 

minimaal 1x per jaar. 

Ketencoördinator Wvggz (gemeente 

Nijmegen) 

Ketenpartners 1x per jaar  

 

 


