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9 december 2019

dinsdag 10 december 2019



Opbouw van de training

1. Kennismaken met de trainers

2. Welke doelgroepen en opleidingen

3. Kenmerken van de trainingen

4. Inhoud en opbouw van de opleidingen

5. Een ‘sneak preview’ van de gebruikte middelen

6. Plenaire bespreking trainingsbehoefte

2dinsdag 10 december 2019



Kennismaken met de trainers en VNG Academie

3dinsdag 10 december 2019

Bernd Wondergem           Rogier van Wijk                         Lex Mellink                           Jan Simons           Karen Kool



Doelgroepen en opleidingen

4dinsdag 10 december 2019

1. 

Meldmede-

werkers en 

triagisten

2. 

Medewerkers 

Verkennend 

onderzoek

3. 

Medewerkers 

wijkteams en 

preventie

4. 

Hooragenten

5. 

Themasessie 

college B&W

6.

Maatwerk



Inhoud en opbouw van de trainingen

5dinsdag 10 december 2019

Algemene introductie op de Wvggz

Verdieping per doelgroep

Ketenperspectief

Casuïstiek en dilemma’s in het werk

Werking IV / Khonraad Kennisquiz



Kenmerken van de training

• Gericht op de praktijk: hoe pas je de Wvggz toe in je werk?

• In ketenperspectief

• Combinatie achtergrondkennis en zelf toepassen

• Activerende trainingsvorm

• Afwisselende werkwijzen

• Veel ruimte voor eigen vragen en lokale implementatie

Duur van de trainingen

• Basistrainingen: 1 dag

• Themasessie: 1,5 a 2 uur, mogelijk dagdeel

• Maatwerk: in overleg

6dinsdag 10 december 2019



Sneak preview gebruikte middelen 

7dinsdag 10 december 2019

• Sheets als basis
• Spel met uitgewerkte casus
• Voorbeeldmateriaal voor zorgplan

en eigen plan van aanpak
• Filmpjes ketenperspectief

• Ervaringsdeskundige
• Familie
• OvJ

• Gefingeerde meldingen (audio)
• Testomgeving Madurodam
• Kennisquiz



8dinsdag 10 december 2019



Kennisquiz

• We beginnen allemaal staand…

9dinsdag 10 december 2019



Vraag 1: Uitgangspunten van de Wvggz

Welke van onderstaande doelen zijn uitgangspunten van de Wvggz?

1. Versterken rechtspositie cliënt

2. Voorkomen dwang en duur beperken

3. Versterken positie professional

4. Verhogen kwaliteit zorg

5. Betere rolverdeling tussen samenwerkende actoren

6. Verbeterd toezicht op de uitvoering

Antwoorden

a) Doelen 1, 2 en 3

b) Alle genoemde doelen behalve doel 3

c) Alle genoemde doelen
10dinsdag 10 december 2019



Vraag 2: Rol van FVP en PVP

Stelling: De rol van de fvp en pvp zijn in de Wvggz verankerd

Antwoorden: 

a) Stelling is juist

b) Stelling is niet juist; alleen de rol van de fvp is in de Wvggz verankerd

c) Stelling is niet juist; alleen de rol van de pvp is in de Wvggz verankerd

d) Stelling is niet juist: geen van de genoemde rollen is in de Wvggz
verankerd

11dinsdag 10 december 2019



Vraag 3: Verstandelijke handicap

Stelling: Voor een persoon met een verstandelijke handicap hoeft de 
gemeente geen VO te doen.

Antwoorden

a) Stelling is juist

b) Gemeente moet dat mogelijk wel doen als de persoon ook een 
psychische stoornis heeft

c) Gemeente moet bij melding altijd VO doen, ook als persoon een 
verstandelijke handicap heeft

12dinsdag 10 december 2019



Vraag 4: Ouder en kind

Stelling: Een ouder en een kind kunnen een aanvraag voorbereiden 
zorgmachtiging voor een betrokkene afdwingen

Antwoorden

a) Stelling is juist

b) Stelling is onjuist, ouders kunnen dat niet

c) Stelling is onjuist, kinderen kunnen dat niet

d) Stelling is onjuist, ouders noch kinderen kunnen dat

13dinsdag 10 december 2019



Vraag 5: Vormen van verplichte zorg

Bekijk de onderstaande 4 handelingen:

1. Iemand insluiten

2. Iemand voeding toedienen

3. Iemand zijn/haar mobiele telefoon afnemen

4. Onderzoeken van iemands woning op gevaarlijke voorwerpen

Welke van de bovenstaande mogelijkheden vallen als verplichte zorg 
onder de Wvggz? Antwoorden

a) Alleen 1

b) 1 en 2

c) 1, 2 en 3

d) Alle genoemde opties

14dinsdag 10 december 2019



Vraag 6: Ernstig nadeel

Bekijk de onderstaande ‘nadelen’:

1. Levensgevaar

2. Ernstige immateriële schade

3. Bedreiging

4. Maatschappelijke teloorgang

Welke van de bovenstaande mogelijkheden valt onder het begrip ‘ernstig 
nadeel’? Antwoorden

a) Alleen 1 en 2

b) 1, 2 en 3

c) 1, 2 en 4

d) Alle

15dinsdag 10 december 2019



Vraag 7: Anoniem melden

Stelling: Als iemand anoniem een Wvggz-melding wil doen, dan kan dat 
en wordt zijn / haar naam niet door de gemeente geregistreerd.

Antwoorden

a) Stelling is juist

b) Stelling is niet juist

16dinsdag 10 december 2019



Vraag 8: Voor continuïteit van zorg essentiële naaste

Stelling: Iemand die voor de continuïteit van zorg als essentiële naaste 
genoemd kan worden mag informatie ontvangen over de inhoud van het 
verkennend onderzoek

Antwoorden:

a) Stelling is juist

b) Stelling is niet juist

17dinsdag 10 december 2019



Vraag 9: Multi-problematiek

Stelling: Als tijdens het VO blijkt dat de verstandelijke beperking van 
betrokkene voorliggend is, dan doet de gemeente bij het CIZ een 
aanvraag voor het voorbereiden van een zorgmachtiging.

Antwoorden:

a) Stelling is juist

b) Stelling is onjuist

18dinsdag 10 december 2019



Vraag 10: Procedure aangeven

Stelling: Een melder die vraagt wat er met zijn melding gaat gebeuren, 
mag je aangeven hoe de algemene procedure loopt.

Antwoorden:

a) Stelling is juist

b) Stelling is onjuist

19dinsdag 10 december 2019



Welke trainingsbehoefte zie je zelf?

20dinsdag 10 december 2019


