Loop je vast met de
Wet zorg en dwang?
Wij ondersteunen graag om
te komen tot oplossingen!
Het implementeren, realiseren en uitvoeren van de Wet zorg en dwang (Wzd) is
een behoorlijke opgave. Ervaar je hier knelpunten bij? Of kun je wel wat hulp
gebruiken? Schakel het Coördinerend Team van Significant Public in!
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Voorbeelden van
ondersteuning
•

Het organiseren en begeleiden van reflectiesessies. Tijdens zo’n sessie gaan we aan
de hand van casuïstiek met professionals in gesprek over de geest van de wet en de
hobbels die zij hierin ervaren. Deze sessies dragen bij aan bewustwording over de
Wzd.

•

Voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten tussen (kleinschalige)
zorgaanbieders en partners. Vanuit onze rol als procesbegeleider, helpen we scherp
te krijgen wat er nog moet gebeuren om de Wzd (nog beter) uit te voeren.

•

Procesbegeleiding bij samenwerkingsafspraken- en structuren. Wij helpen met het
inrichten van het werkproces en de concrete afspraken die daarvoor moeten worden
gemaakt. Bijvoorbeeld over de taakverdeling tussen de VVT en de GGZ voor de
realisatie rechtelijke machtiging IBS. Staan de afspraken op papier? Dan helpen wij
vervolgens graag bij de implementatie.

•

De inzet van zogeheten ‘aanjagers’. Zij helpen om de Wzd in de extramurale setting
te organiseren. Deze aanjagers hebben kennis van de Wzd en helpen mee om het
proces vlot te trekken om de Wzd verder te implementeren.

•

De inzet van een actieonderzoeker om samen er achter te komen hoe de Wzd
binnen jouw organisatie verloopt, welke onderdelen goed gaan en welke knelpunten
er zijn. Het voordeel van actieonderzoek is dat we samen met de betrokkenen in de
organisatie en het netwerk direct de ervaren knelpunten gaan oplossen.

Vrijblijvend kennismaken of behoefte aan meer
informatie? Neem gerust contact op via:
coordinerendwzd@significant.nl,
via het telefoonnummer 088 – 002 34 00
of neem een kijkje op www.coordinerendwzd.nl

