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Ter bespreking met de projectgroep

Doel en beoogd resultaat
Het doel van dit onderzoek is om de omvang van de doelgroep voor de ketenveldnorm levensloopfunctie
en beveiligde zorg (hierna: ketenveldnorm) in de regio Amsterdam-Amstelland in kaart te brengen. Het
beoogde resultaat is drieledig:
a.

Zicht krijgen op de omvang (kwantitatief) en problematiek van de doelgroep voor de ketenveldnorm
binnen de regio Amsterdam-Amstelland;

b.

Zicht krijgen op het aantal personen binnen de doelgroep waarbij sprake is van zorgmijding;

c.

Zicht krijgen op het aantal personen binnen de doelgroep dat al in een aanpak zit (zoals de Top600,
PPPG,Verwarde Verdachten).

Wijze van data-verzameling en analyse
Bepalen (hoofd)criteria
Op 21 september heeft een startgesprek plaatsgevonden met het actiecentrum Veiligheid en Zorg en
Inforsa. Tijdens deze gezamenlijke sessie zijn we op basis van de doelgroepomschrijving die in
Amsterdam gehanteerd wordt tot een set criteria gekomen. Met behulp van deze criteria kunnen de
betrokken partners bij dit onderzoek (zoals de gemeente Amsterdam, het actiecentrum Veiligheid en Zorg,
Arkin/Inforza, GGZ InGeest, instellingen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en instellingen
gericht op mensen met een verstandelijke beperking) in kaart brengen welke/hoeveel personen in
aanmerking kunnen komen voor de ketenveldnorm. Het gaat hierbij om een combinatie van de volgende
criteria:
#
1
2
3
4
5
6
7

Criteria
Personen van 18 jaar en ouder
(vermoeden van) Personen met psychische aandoening,
NAH of LVB
Zorgmijders en/of er is een patroon van afgebroken
zorg/begeleidingstrajecten (fact / forfact)
Personen hebben recent delicten (aug 2019 tm juli 2020) meervoudig apv overtredingen/misdrijven - gepleegd
Er is of was een dwang kader (WVGGZ of Forensisch)
Agressie / ontwrichtend gedrag (>x meldingen van
incidenten)
Zit in een aanpak (i.c. Top600, PPPG, Verwarde
Verdachten)

Bron: partner/organisatie
Alle partners
GGZ, GGD - bemoeizorg, MO,
VG
GGZ, GGD – bemoeizorg, MO
Politie (evt. via verwarde
verdachten)
OM
GGZ, evt andere zorgpartners
Actiecentrum Veiligheid en zorg

Dataverzameling

Een volgende stap is om deze criteria verder aan te scherpen. We weten immers dat niet alle betrokken
partners over informatie beschikken ten aanzien van de hoofdcriteria. Politie registreert en weet
bijvoorbeeld niet (altijd) of personen een psychische aandoening hebben. In overleg met de betrokken
partners maken we hier verder afspraken over en scherpen we waar nodig de criteria aan. Voor politie
zouden wij bijvoorbeeld in plaats van de psychische aandoening kunnen kijken naar de E33 meldingen.
Op basis van de gesprekken met betrokken partners maken wij per partner een informatie-uitvraag die
gebaseerd is op de opgestelde criteria.
Vervolgens maken wij met de betrokken partners afspraken over welke acties zij kunnen ondernemen om
de relevante informatie te verzamelen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is welke (persoons)informatie
deze partijen met de onderzoekers en de overige partners kunnen en willen delen.
De minimaal benodigde informatie per organisatie betreft het aantal personen dat voldoet aan de
opgestelde criteria. Om de totale doelgroep voor de ketenveldnorm in kaart te brengen is het belangrijk om
de data van de verschillende organisaties te combineren en het aantal unieke personen dat voldoet aan
de criteria in beeld te brengen. Het immers goed mogelijk dat een deel van de personen die voldoet aan
de criteria bij meerdere organisaties in beeld is. Om deze ‘cross-check’ uit te kunnen voeren is het nodig
om naast een aantal ook persoonsgegevens van de personen die voldoen aan de criteria beschikbaar te
stellen (bijvoorbeeld een bsn nummer, naam, geboortedatum, et cetera). Wij bespreken met de betrokken
organisaties welke mogelijkheden zij hiertoe zien.
Met elke betrokken partij worden afspraken gemaakt over de informatie die zij zullen aanleveren. Wij staan
uiteraard standby voor eventuele vragen.
Rapportage

Wij stellen een beknopte rapportage op waarin wij de bevindingen van het project op een overzichtelijke
wijze rapporteren. Wij bespreken de conceptrapportage met de projectgroep alvorens wij deze definitief
opleveren. De definitieve rapportage leveren wij op in week 48 (uiterlijk vrijdag 27 november).
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