
UITNODIGING

Symposium Wet verplichte ggz

Doe het zelf,  doe het samen!

11 april  2019   13.30 – 17.30 uur  

Verkennend 
onderzoek?!

Zorg 
machtigingen?!

Crisis 
maatregel?!

Passend 
vervoer?!

Rechter 
in witte 

jas?!

Patiënt 
volgende 
regeling?!

Familie en 
naasten?!

Privacy?!

Horen 
burgermeester?!

Meldpunt?!

Ambulant?!

Informatiedeling?!

Roept de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) bij u ook allerlei gedachten op? 
Kom dan naar Amersfoort op donderdagmiddag 11 april.

Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. Met de wet verandert er veel 
voor cliënten, naasten, gemeenten, het Openbaar Ministerie, politie, 
rechtbank en ggz-instellingen. 
jb Lorenz analyseerde samen met GGz Centraal en bovengenoemde partijen 
een casus rond toeleiding, verlenen en afronden van verplichte zorg. 
Graag delen wij op 11 april de uitkomsten met u en bekijken we hoe we gaan 
samenwerken.



Wet verplichte ggz

Doe het zelf,  doe het samen !

Doel symposium
Doel van deze middag is de ketensamenwerking op grond van de Wvggz
inzichtelijk maken, versterken en verder op gang brengen. 
Hoe zorgen we samen voor goede en samenhangende zorg? 

Tijdens het symposium delen we resultaten van casuïstiek en gaan we met u in 
gesprek over dilemma’s, samenhang in de wet en kansen en uitdagingen voor 
gezamenlijke implementatie. 

Programma
13.30 uur inloop
14.00 uur welkom door Jan Laterveer, projectleider Wvggz GGz Centraal 

en dagvoorzitter 
14.05 uur opening door Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur 

GGz Centraal
14.10 uur animatie Wvggz
14.15 uur reflecteren op samenwerken binnen de Wvggz

door gemeenten, Openbaar Ministerie en GGz Centraal
sprekers
• Gabriëlle Dessing, beleidsadviseur Openbaar Ministerie

(Oost-Nederland)
• Karen Griep, projectleider acute psychiatrie GGz Centraal
• Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren

14.45 uur opbrengsten en pijnpunten n.a.v. van de casuïstiek, 
Tjisse Bosch, expert Wvggz bij jb Lorenz

15.30 uur pauze
15.45 uur spiegeling op het onderhandelen en samenwerken, 

Stefan Szepezi, expert onderhandelen en samenwerken bij 
Buro RoutsLaeven & Partners

16.30 uur conclusies en slotwoord, Jan Laterveer
16.45 uur netwerkborrel

Locatie
Het symposium vindt plaats bij GGz Centraal, locatie Zon & Schild, 
gebouw de Veste, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort.

Aanmelden
U kunt zich vóór 4 april aanmelden door een e-mail te sturen 
o.v.v. uw organisatie, naam, functie en e-mailadres naar 
congresbureau@ggzcentraal.nl

Routebeschrijving 
In de bijlage vindt u een plattegrond van Zon & Schild.

Kosten
Dit symposium is gratis. 

Info 
congresbureau@ggzcentraal.nl
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