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Ketenveldnorm pilotregio Oost- Brabant -  update 14 april 2021 
 
Pilotfase afgerond en ketenveldnorm ingebed als 
reguliere werkwijze! 
De afgelopen twee jaar hebben we in Oost- Brabant gewerkt 
aan de pilot ketenveldnorm. Dankzij de inzet van vele 
betrokkenen is het gelukt de ketenveldnorm te 
implementeren. Per 1 maart 2021 is de pilotfase afgesloten 
en is de ketenveldnorm een reguliere interventie in de 
aanpak voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis 
en/of een verstandelijke beperking.  

We hebben daarvoor de ambulante levensloopfunctie georganiseerd, met vaste 
gezichten die langdurig betrokken blijven bij een casus. Het betreft casemanagers 
forensische zorg (forensisch FACT- teams) en gemeentelijk regisseurs (coördineren 
gemeentelijke ondersteuning). Procesregisseurs Zorg-  & Veiligheid voeren 
procesregie en stellen met ketenpartners een plan van aanpak op. Het Openbaar 
Ministerie, de politie en reclassering zijn ook verbonden aan dit netwerk.  

De beveiligde intensieve zorg is ingericht. Dit is tijdelijke zorg (paar weken, tot 
max drie maanden) als intermezzo in het ambulante levenslooptraject. Deze zorg is 
(extra) beschikbaar bij drie zorgaanbieders. De zorgaanbieders hebben samen 
afspraken gemaakt over het gebruik en de beschikbaarheid van de beveiligde 
intensieve zorg in Oost- Brabant.  

Aanmelden voor de ketenveldnorm kan 
bij de Zorg-  & Veiligheidshuizen, als 
Casus Op Maat. Een Adviestafel bepaalt 
of de ketenveldnorm een passende 
interventie is voor een aangemelde 
casus. Het Zorg-  & Veiligheidshuis 
Brabant Noordoost is onafhankelijk 
voorzitter en organiseert de Adviestafel 
voor de regio Oost- Brabant.   

Inmiddels zijn er in Oost- Brabant 30 
mensen voor wie de zorg en 
ondersteuning conform de 
ketenveldnorm wordt uitgevoerd. 
Wanneer iemand twee jaar stabiel is, kan 
deze uitstromen uit de ketenveldnorm.  

Wil je meer weten over hoe we de 
ketenveldnorm uitvoeren in Oost-
Brabant? Dit lees je in de ‘inrichting ketenveldnorm Oost- Brabant’, op 
www.continuiteitvanzorg.nl/producten- oost- brabant/  

 
 
  

Voor wie is de ketenveldnorm?  
Personen van 18 jaar en ouder, die agressief 
en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen 
als gevolg van een psychische aandoening 
en/of licht verstandelijke beperking.  
-  Mensen met aantoonbaar (hoog) risico op 

gevaarlijk gedrag richting samenleving.  
-  Met langdurige, terugkerende en moeilijk 

beheersbare problematiek. 
-  Geen strafrechtelijke titel (meer), maar 

wel forensische expertise nodig. 
-  Het risico op herhaling van gevaarlijke 

gedrag is groot zonder sluitend aanbod 
van (ambulante, met achtervang 
klinische) forensische zorg en 
ondersteuning op alle leefgebieden. 
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De eerste effecten van de ketenveldnorm zichtbaar op casusniveau 
William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors. Zes 
mannen van middelbare leeftijd. Ze hebben 
psychiatrische problemen, zijn verslaafd en 
zijn herhaald in aanraking geweest met 
justitie. Ze hebben geen van allen een 
stabiele woonsituatie. Ze vertonen agressief 
gedrag, waardoor er veel overlastmeldingen 

zijn en mensen uit hun omgeving angstig zijn. De afgelopen decennia waren veel 
mensen en organisaties betrokken bij hen. Denk aan de politie, de zorg, justitie en 
gemeenten.  

Inmiddels zijn ze geïncludeerd in de 
ketenveldnorm; drie van hen in Oost-
Brabant. Het onderzoeksbureau 
Significant Public heeft onderzoek 
gedaan naar deze zes verhalen. Het 
onderzoek geeft een eerste voorzichtige 
indicatie van de maatschappelijke kosten 
en baten van de levensloopaanpak en 
een eerste doorkijk in de werking.  

Zo blijkt bijvoorbeeld dat ketenpartners 
elkaar door de Ketenveldnorm beter 
weten te vinden, waardoor het vaker lukt 
om een casus ‘vast te houden’ en tot 
nieuwe oplossingen te komen. Ook helpt 
het dat er tijdig beveiligde intensieve 
zorg beschikbaar is. De analyse laat ook 
zien dat het werken met deze doelgroep 
veel van betrokken professionals vraagt 
en dat het benodigde (woon)aanbod niet 
altijd beschikbaar is. 

De analyse en de verhalen van William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors zijn 
gebundeld in het rapport ‘Monitoring Ketenveldnorm; de eerste effecten van de 
Ketenveldnorm op casusniveau’. Zie ‘publicaties’ op www.continuiteitvanzorg.nl  
 
Randvoorwaarden georganiseerd 
De afgelopen maanden is een aantal randvoorwaarden voor het uitvoeren van de 
ketenveldnorm in onze regio georganiseerd.  
 In bijna alle gemeenten van Oost- Brabant heeft inmiddels bestuurlijke 

besluitvorming plaatsgevonden over de aanmeld-  en opstartkosten in 2021.  
 In de Zorg-  & Veiligheidshuizen heeft besluitvorming plaatsgevonden over extra 

werkzaamheden in het kader van de ketenveldnorm.  
 Er is een handreiking ‘Gegevensdeling en privacy bij het toepassen van de 

Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ ontwikkeld. Zie 
'publicaties’ op www.continuiteitvanzorg.nl. Een Webinar hierover werd in onze 
regio goed bezocht; ruim 30 professionals waren (online) aanwezig. 

 Er is landelijk een Coördinatiepunt en een Dashboard beveiligde bedden 
ingericht, voor een snel en actueel inzicht in de beschikbare plekken voor een 

Wat levert inzet van de ketenveldnorm op?  
We streven naar meer ‘rust en stabiliteit’ door: 
-  Langdurige ambulante betrokkenheid bij een 

persoon en continuïteit van ondersteuning, 
zorg én gezichten; we laten niet los en 
beginnen niet steeds opnieuw.  

-  Forensische expertise voor mensen die géén 
strafrechtelijke titel hebben, waarmee we 
risicogericht behandelen en risico’s tijdiger 
in kunnen schatten.  

-  Een vangnet voor ambulante zorg door de 
mogelijkheid om snel zorg op en af te 
kunnen schalen naar en van beveiligde 
intensieve zorg.  

-  Intensieve samenwerking ketenpartners zorg 
en veiligheid: samen verantwoordelijkheid 
nemen om te doen wat nodig is en optimaal 
benutten van de mogelijkheden van 
maatwerk en voor dwang en drang.  
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persoon die acuut op een beveiligde afdeling moet worden opgenomen. Ook 
worden eventuele knelpunten snel in beeld gebracht. Zie 
vng.nl/artikelen/ontwikkelingen- landelijk- coordinatiepunt- beveiligde- bedden  

 In maart 2021 is de ketenveldnorm door de landelijke stuurgroep vastgesteld. 
Tot nu toe was het een ‘werkversie’. Met ervaringen uit de pilotregio’s is de 
ketenveldnorm aangepast en vastgesteld. Inmiddels zijn ook de andere regio’s in 
Nederland aan de slag met het implementeren van de ketenveldnorm. 

 
Programmaraad Zorg & Veiligheid blijft de uitvoering monitoren  
Het is een belangrijke doelgroep waar de ketenveldnorm zich op richt. En ook geen 
makkelijke. We blijven in de uitvoering dus vast en zeker knelpunten tegenkomen. 
De bestuurlijke Programmaraad wil daar zicht op houden. De ketenveldnorm blijft 
daarom op de agenda van de Programmaraad staan. 

Ook blijft er in de regio een coördinator voor de ketenveldnorm actief vanuit 
GGzE/De Woenselse Poort (de huidige projectmanager). Haar focus ligt het komend 
jaar op het verbinden van netwerken, communicatie en monitoren.  
 
Communicatie over de ketenveldnorm 
 De landelijke projectgroep communiceert met regelmaat over de ketenveldnorm. 

Aanmelden kan via communicatie@denederlandseggz.nl  
 Interviewreeks ZonMw: Integrale samenwerking leidt tot winst voor cliënt én 

maatschappij. Zie publicaties.zonmw.nl/invoering- van- de- ketenveldnorm-
levensloopfunctie/   

 Factsheet over de levensloopaanpak, zie levensloopaanpak.nl/  
 
Meer weten over de ketenveldnorm Oost- Brabant?  
Hiervoor kun je terecht bij Helga Aarts (helga.aarts@ggze.nl, 06 – 13 17 51 47) en 
bij de Zorg-  & Veiligheidshuizen Brabant Noordoost en Brabant Zuidoost. 
 
Ketenveldnorm Levensloopfunctie & Beveiligde Intensieve Zorg 
De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is ontwikkeld om een 
sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met 
gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. 
De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 
'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel-  en begeleidings-
klimaat nodig hebben. Uitgangspunt is ‘ambulant, tenzij…’. Professionals blijven zo lang als 
nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen begeleiding en zorg 
snel op en af. Beveiligde zorg is in de regio aanwezig, mocht dat nodig zijn. Ook is 
voldoende passende huisvesting nodig. 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 


