
SCENARIO’S HOORFUNCTIE WVGGZ

Scenario gemeente

Directe aansturing 
door burgemeester

Eén uitvoerder
per regio 

Gewend om met 
doelgroep in contact 

te staan/expertise 
bejegening

Beschikbaarheid in 
ANW-uren 

Onafhankelijkheid

Mogelijkheid 
face-to-face horen/

visueel contact 

Sluit aan bij 
bestaande structuren/

werkwijzen

SCENARIO 1a.
Burgemeester

SCENARIO 1b.
AOV

SCENARIO 1c.
Piket

SCENARIO 2a.
GGD

SCENARIO 2b.
Private partij

SCENARIO 1A:
De burgmeester (BM)
hoort zelf  
Dit sluit het meest aan op de 
huidige werkwijze onder de Wet 
Bopz. Nieuw is dat de BM 
betrokkene hoort en het 
gehoorde verwerkt, in plaats van 
enkel kennis te nemen van de 
medische verklaring van de 
psychiater. 

SCENARIO 1B: Horen door de 
Adviseur Openbare orde en 
Veiligheid (AOV)
Dit kan een geschikte optie zijn, 
als er al een AOV 24/7 beschik-
baar is voor ketenpartners in de 
crisisbeheersing. 

SCENARIO 1C: Horen door 
gemeenteambtenaar in een 
piketpool
De hoorfunctie kan belegd 
worden bij een (regionale) 
piketpool van gemeenteamb-
tenaren, die beschikbaar is in de 
ANW-uren (al dan niet 24/7). 
Deze pool bestaat bijvoorbeeld 
uit medewerkers met ervaring in 
het sociaal domein/de zorg, 
zodat de betrokkenheid en de 
informatiepositie van dit domein 
binnen de gemeente betreffende 
de Wvggz versterkt wordt. 

Hoe richt je het horen in onder de Wet
verplichte GGZ (Wvggz)?
Deze infographic helpt u om een keuze te maken uit 5 
scenario’s. U doet dit op basis van de kenmerken van uw 
gemeente (Stap 1) en uw beleidskeuzen (stap 2). Kĳk bĳ een 
scenario hoe het schuifje staat voor uw type gemeente en 
uw beleidskeuzes. Meer toelichting op de kenmerken en 
beleidskeuzen staan op de achterkant. Daar is ook informatie 
te vinden over aantallen, definities en kosten. 

Past goed

Soms

Past minder goed

Hoe richt je het horen in onder de Wet
verplichte GGZ (Wvggz)?
Deze infographic helpt u om een keuze te maken uit 5 
scenario’s. U doet dit op basis van de kenmerken van uw 
gemeente (Stap 1) en uw beleidskeuzen (stap 2). Kĳk bĳ een 

Grote gemeente/
veel IBS

Kleine gemeente/
weinig IBS

SCENARIO 1a.
Burgemeester

SCENARIO 1b.
AOV

SCENARIO 1c.
Piket

SCENARIO 2a.
GGD

SCENARIO 2b.
Private partij

KENMERKEN
GEMEENTEN SCENARIO 1c.

Piket
SCENARIO 2a.

GGD
SCENARIO 2b.

Private partij

5

SCENARIO 1b.
AOV

SCENARIO 1c.
Piket

SCENARIO 2
GGD

BELEIDS-
KEUZEN

SCENARIO 2A: Hoorfunctie
bij de GGD  
Iedere gemeente is aangesloten 
bij een (regionale) GGD. Dit 
scenario sluit aan bij de voorkeur 
van OM, politie en GGZ voor één 
regionale werkwijze. Vaak 
organiseert de GGD al een 
meldpunt, waarop aangehaakt 
kan worden voor de Wvggz.24/7 
beschikbaarheid is in deze variant 
niet vanzelfsprekend. 

SCENARIO 2B: Horen door 
private partner  
Verschillende private partijen 
bieden een hoorservice aan, vaak 
in combinatie met andere 
diensten (bijv. electronische 
dossiers). Tegen betaling zijn 
beschikbaarheid (al dan niet 
24/7), expertise en kwaliteit 
contractueel vast te leggen.



Passend bĳ omvang gemeente • In grote lijnen geldt: hoe groter de gemeente, hoe 
meer crisismaatregelen te verwachten zijn en hoe groter 
de belasting van de hoorder. Als de burgemeester 
de hoorfunctie vervult (scenario 1a) is dit in een grote 
gemeente een grotere belasting dan in een kleinere. 

• Een piketpool (scenario 1c) lijkt beter passend bij 
grotere gemeenten, omdat er voldoende aanbod nodig 
is om piketpool doelmatig in te richten.  

• Bij kleinere gemeenten lijkt met name de hoorfunctie 
door burgemeester (scenario 1a) of uitbesteding 
(scenario 2b) geschikt. Hier is waarschijnlijk geen AOV 
met 24/7-bereikbaarheid en geen piketpool voorhanden 
(kosten/schaalgrootte).  

TE ADRESSEREN
THEMA’S

AANDACHTSPUNTEN
BIJ INRICHTING

HOEVEEL CRISISMAATREGELEN 
KUNT U VERWACHTEN?  

Het verwachte aantal verzoeken voor een 
crisismaatregel is op basis van de huidige 
aantal IBS’en en de stijgende trend ingeschat 
op 12.000 per jaar. Dat betreft ongeveer 70 
verzoeken voor crisismaatregelen per 
100.000 inwoners. Daarnaast zullen er 
minstens zoveel gevallen zijn waarin de 
crisisdienst wel in actie komt, maar die niet 
tot een crisismaatregel leiden. We gaan ervan 
uit dat in die gevallen niet gehoord hoeft te 
worden. Daarnaast is bij deze aantallen geen 
rekening gehouden met negatieve verzoeken 
van de psychiater (ervan uitgaande dat die 
niet gehoord worden) en het aantal cliënten 
dat niet gehoord kan worden of zelf niet 
gehoord wil worden.  

WAT IS DE HOORFUNCTIE BINNEN DE WVGGZ?  

In het kader van de Wvggz moet voorafgaand aan het opleggen van een 
crisismaatregel de betreffende cliënt zo mogelijk in de gelegenheid 
gesteld om te worden gehoord. Doel van het horen is om bij het opleg-
gen van een crisismaatregel de rechtspositie van cliënten te versterken. 
Het horen moet gebeuren door een onafhankelijk persoon, die geen 
directe betrokkenheid heeft bij het zorgproces. Dat kan de burgemeester 
zijn, een ambtenaar die daartoe is gemandateerd, of een derde die in 
opdracht van de gemeente deze hoorfunctie uitoefent. De burgemeester 
moet vervolgens een afweging maken tussen de inhoud van de medische 
verklaring van de psychiater en de zienswijze van de cliënt.  

Horen moet zo snel mogelijk, de crisismaatregel moet namelijk uiterlijk 
twaalf uur na de beoordeling van de psychiater worden afgegeven. Dit 
vraagt in ieder geval een aanzienlijke beschikbaarheid gedurende de 
avond, nacht en in het weekend. Dit is mede afhankelijk van de wijze 
waarop de regionale GGZ zijn beoordelingstaak invult. 

Een cliënt horen kan op drie manieren: fysiek, door beeldbellen of 
telefonisch. Fysiek horen kost meer tijd dan (telefonisch) horen en er wordt 
minder gemakkelijk een tweede (of derde) poging ondernomen. Horen 
met zicht op de cliënt (fysiek of beeldtelefoon) geeft een beter beeld van 
de situatie dan alleen luisteren naar de cliënt (zonder zicht). 

MET WELKE KOSTEN MOET
U REKENING HOUDEN?  

Om de benodigde beschikbaarheid in de 
ANW-uren in te regelen moet er menskracht 
beschikbaar zijn. De kosten hiervan zijn 
afhankelijk van de lokale situatie. Indien kan 
worden aangesloten op een bestaande 
structuur zijn de ingeschatte meerkosten 
waarschijnlijk lager dan wanneer er een nieuwe 
piketdienst moet worden opgezet. 
Het uitgangspunt is dat horen en verslagleg-
ging gemiddeld drie uur kost. Dit is het 
gemiddelde van alle gevallen, dus inclusief die 
cliënten waar horen niet mogelijk blijkt/cliënt 
niet wil, en de cliënten waarbij je wellicht een 
tweede of derde poging wilt doen.

Huidig aantal IBS’en als 
uitgangspunt 

• Er is een verband tussen het aantal inwoners in een 
gemeente en het aantal crisismaatregelen. Het huidige 
aantal IBS’en kan als basis dienen voor te maken keuzen 
bij inrichting.  

• De praktijk moet uitwijzen hoeveel mensen niet 
hoorbaar zijn/geen gebruikmaken van hun recht om 
gehoord te worden. 

Aansluiten bĳ bestaande 
structuren (met wie)  

• Hoorfunctie door burgemeester (scenario 1a) sluit 
aan bij bestaande structuur vanuit de Wet Bopz met 
betrekking tot de IBS’en. Hierbij dient de burgemeester 
wel een extra handeling uit te voeren (het horen) ten 
opzichte van de huidige situatie. 

• Afhankelijk van de lokale situatie kan worden 
aangesloten bij de AOV-beschikbaarheidsdienst 
(scenario 1b) en/of piketpool (scenario 1c).  

Aansluiten bĳ bestaande 
werkwĳzen (hoe) 

• De hoorfunctie beleggen bij de GGD (scenario 2a) 
kan aansluiten bij de huidige afspraken met de GGD. 
Hierbij dient wel een aantal waarborgen te worden 
ingebouwd betreffende expertise, onafhankelijkheid 
en beschikbaarheid. 

• Het is de vraag in hoeverre de hoorfunctie door externe 
partners (scenario 2b) aansluit bij huidige afspraken met 
derden (bijvoorbeeld GGZ-aanbieder).  

Deskundigheid van uitvoerder 
hoorfunctie 

• Scholing is aanvullend nodig bij burgemeester (minimaal 
in verband met uitvoering huidige taak Wet Bopz; 
scenario 1a), de AOV(’s) (scenario 1b) en medewerkers 
van de piketdienst (scenario 1c). Deze scholing dient 
vooral gericht te zijn op het voeren van het gesprek, niet 
zozeer op de inhoud van de Wvggz. 

• Bij het inrichten van een piketdienst (scenario 1c) is het 
afhankelijk van de ambtenaren (beleid of uitvoerend) 
die gaan participeren in deze dienst in hoeverre men 
kennis en ervaring heeft in het voeren van gesprekken 
met cliënten.  

• Expertise is in principe aanwezig wanneer de 
hoorfunctie door regionale GGD (scenario 2a) wordt 
uitgevoerd. Bij het inkopen van externe partners 
(scenario 2b) zou expertise één van de inkoopcriteria 
kunnen vormen. 

Onafhankelĳkheid van de 
uitvoerder van de hoorfunctie 

• Onafhankelijkheid is optimaal gewaarborgd bij het 
beleggen van de hoorfunctie burgemeester (scenario 
1a) en AOV (scenario 1b).  

• Het beleggen van de hoorfunctie bij de AOV (scenario 
1b) doet recht aan de gedachte achter de hoorplicht 
(verbetering rechtspositie). 

• Voor de piketpool (scenario 1c) is de wijze van inrichting 
bepalend voor de mate van onafhankelijkheid.  

• Door (mogelijke) nauwe banden tussen GGD en GGZ 
(bijvoorbeeld OGGZ-loket) kan onafhankelijkheid in het 
geding zijn (scenario 2a).  

• Bij inhuur bij een private partij is een risico dat de 
gemeente zich afhankelijk maakt van een externe partij. 
(scenario 2b).  

Directe link met de 
burgemeester 

• De burgemeester ondertekent uiteindelijk de 
crisismaatregel en is dus verantwoordelijk voor 
het opleggen hiervan. Bij het uitbesteden van de 
hoorfunctie aan iemand anders (zowel binnen als buiten 
de gemeentelijke organisatie) moet de burgemeester 
vertrouwen op diens verslag. 

• Het buiten de burgemeester beleggen van de 
hoorfunctie kost extra tijd (scenario 1b, 1c, 2a, 2b). 
Dat kan problematisch zijn in het strakke tijdpad 
waarmee we hier te maken hebben.  

• De burgemeester - die uiteindelijk eindverantwoordelijk 
is - heeft meer directe stuurmogelijkheden op een 
ambtenaar (scenario 1b en 1c) dan op een externe 
partij (scenario 2a en 2b) ingeval van onvoldoende 
kwaliteit/niet leveren. Hiervoor zou in contractering 
extra aandacht moeten zijn. 

TE ADRESSEREN
THEMA’S

AANDACHTSPUNTEN
BIJ INRICHTING

24/7-beschikbaarheid 
van de hoorfunctie 

• De keuze voor 24/7-beschikbaarheid hangt samen met 
het aantal verzoeken (IBS’en). In kleine gemeenten is de 
burgemeester mogelijk voldoende beschikbaar (scenario 
1a).  

• Een piketdienst is mogelijk voor grote aantallen 24/7 
in te richten (scenario 1c). Partijen hebben gezamenlijk 
achttien uur om de procedure te doorlopen. De vraag 
is dus of horen 24/7 nodig is of dat een bereikbaarheid 
van 7.00 – 23.00 uur voldoende is. Dit vraagt 
afstemming met de crisisdienst van de GGZ-aanbieder 
in de regio. 

• Indien wordt besloten tot geen beschikbaarheid in 
de nachtelijke uren, vraagt het snel doorlopen van de 
procedure nog meer aandacht. Het bij de burgemeester 
beleggen van de hoorfunctie is daarbij het snelst 
(scenario 1a). 

Lage kosten voor inrichting 
hoorfunctie 

• Afhankelijk van de extra belasting van burgemeester 
(scenario 1a), de noodzakelijke aanpassingen ten 
opzichte van huidige belasting AOV (scenario 1b), 
de extra belasting van de GGD (scenario 2a) en de te 
maken keuze in uitbesteding van diensten bij private 
partij (scenario 2b). 

• De piketpool (scenario 1c) is mogelijk een dure optie als 
er nog geen piketdienst is ingeregeld in de regio. 

Mogelĳkheid van 
face-to-facecontact met de 
cliënt bĳ het horen 

• Face-to-face en beeldbellen geven de mogelijkheid de 
cliënt te zien tijdens het horen en geven daarmee meer 
informatie dan alleen telefonisch horen. 

• Face-to-facecontact (beeldbellen) geeft een uitgebreider 
beeld van de cliënt dan alleen telefonisch, maar 
kost ook meer tijd (reistijd). Voor de piketpool is dit 
waarschijnlijk niet haalbaar (kost te veel tijd). 

• GGD (scenario 2a) is in staat om deze vormen van 
contact te leveren. 

• Bij externe partners (scenario 2b) zou een directe lijn 
moeten zijn tussen hoorder en burgemeester, wenselijk 
als hier niet te veel schijven tussen zitten. 

Tĳdsinvestering 
samenwerking/afstemming 
met interne/externe partĳen 

• Hoe verder weg van de eindverantwoordelijke 
(burgemeester) georganiseerd, hoe meer afstemming 
dat vraagt. 

• Indien de hoorfunctie extern wordt belegd – bij GGD 
(scenario 2a) of private partij (scenario 2b) - moet 
geïnvesteerd worden in regie en contractmanagement. 

• Hoe meer aangesloten wordt op bestaande 
samenwerkingsvormen, hoe minder extra aandacht dit 
vraagt. 


