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Datum 22 juli 2019 
Onderwerp Oefensessies Wvggz najaar 2019 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
  
Afronding oefensessies. Met de laatste oefensessie op 28 juni 2019 hebben alle 
Wvggz-regio’s geoefend met de Wet verplichte GGZ. Terugkijkend op deze 
oefensessies constateer ik dat de doelen van deze oefensessies om partijen in de 
regio’s bij elkaar te brengen en kennis te laten maken met het proces van 
uitvoering van de Wvggz zijn behaald. Uit de feedback blijkt dat de meeste 
deelnemers de oefensessie als leerzaam en plezierig hebben ervaren. Tevens 
hebben de oefensessies bijgedragen aan het urgentiebesef rond alles wat er nog 
moet worden gedaan ter voorbereiding op de Wvggz. 
 
Proefimplementatie. In opdracht van de Bestuurlijke Ketenraad (BKR) van het 
programma, zal het ketenprogramma u zogenaamde “proefimplementaties” 
aanbieden. Met deze proefimplementaties kunnen professionals in ketenverband, 
alsof het 1 januari 2020 is, vanuit hun eigen werkplek en met de ICT-
ondersteuning waar beschikbaar eerst het proces crisismaatregel (oktober) en 
dan het proces zorgmachtiging (november en december) uitvoeren. U kunt zo 
met uw regionale ketenpartners zelf bepalen of de voorbereidingen in de regio 
voldoende zijn om straks de wet te kunnen uitvoeren en wat eventuele 
aandachtpunten zijn. De BKR ontvangt hierover graag een terugkoppeling vanuit 
uw regio, omdat de BKR het inzicht wil krijgen of de professionals in de regio 
gereed zijn voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken.  
 
Het materiaal om de proefimplementaties mee uit te voeren zal kort na de zomer 
beschikbaar komen. 
 
Gelegenheid om verder te oefenen. In veel regio’s is tijdens of kort na de 
oefensessie de behoefte geuit om nogmaals als keten te oefenen in het najaar 
van 2019. Daarbij zijn verschillende onderwerpen genoemd. Ook is aan het 
programmabureau gevraagd om hiervoor het oefenmateriaal van de oefensessies 
beschikbaar te stellen.  
Ik wil u in de regio daarbij graag ter wille zijn. Het ketenprogramma gaat daarom 
voor u een oefendraaiboek maken met instructies om zelf in de regio verder te 
kunnen oefenen. Voor het oefenmateriaal worden verschillende modules 
ontwikkeld, zodat u zelf een oefenprogramma kunt samenstellen naar behoefte 
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van uw regio. Ook wordt het materiaal geactualiseerd zodat dit in 
overeenstemming is met gemaakte procesafspraken en zoveel als mogelijk 
aansluit op de interne instructies van de verschillende ketenorganisaties. De 
oefensessies zijn optioneel. Met het oefenmateriaal kunt u in de regio zelf bepalen 
óf u gaat oefenen, met wie, wanneer en wat u gaat oefenen. 
 
Ik zal dit oefendraaiboek en oefenmateriaal ook kort na de zomer aan uw regio 
beschikbaar stellen. In het draaiboek vindt u aanwijzingen hoe u kunt oefenen en 
eventuele feedback naar aanleiding van de oefensessie aan mij kunt terug geven. 
Ik adviseer u om de coördinatie voor dit oefenen te beleggen bij uw regio-
coördinator – zo die in uw regio beschikbaar is.  
Deze oefensessies in de regio zijn een aanvulling op de trainingen en opleidingen 
die binnen de ketenorganisaties of koepelorganisaties zelf worden georganiseerd. 
Mocht u in de regio oefenbehoeften hebben voor uw eigen beroepsgroep waarvoor 
u ondersteuning zoekt, dan verzoek ik u deze vraag voor te leggen aan uw eigen 
ketenorganisatie.  
  
Uit praktisch oogpunt vragen wij u door te geven aan wie wij het beste het 
oefendraaiboek en het oefenmateriaal voor uw eigen regionale oefensessie 
beschikbaar kunnen stellen. Dit geldt ook voor de proefimplementatie. U kunt 
deze naam (of namen) doorgeven aan r.vd.deure@minvws.nl. Ook horen we 
graag wanneer u van start gaat met de proefimplementaties. Alvast vriendelijk 
bedankt voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de bestuurlijke ketenraad,  
 
Programmadirecteur implementatie Wvggz, 
 

 
Kees Keuzenkamp 
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