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Achtergrond

In het najaar 2018 zijn 4 geselecteerde pilotregio’s gestart met (de voorbereidingen voor-) 

de implementatie van de ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve Zorg. Daarnaast 

worden in andere regio’s ook initiatieven ontplooid of is er gestart met de implementatie. In de 

ketenveldnorm, die in september 2018 aan de Tweede Kamer is gestuurd, staat beschreven hoe de 

stelsel overstijgende zorgketen in een regio vormgegeven moet worden voor de doelgroep zoals deze 

omschreven is in de ketenveldnorm.

Hoewel de te leveren begeleiding en zorg binnen de huidige stelsels valt en geen nieuwe elementen 

bevat, zal de wijze waarop dit zorgaanbod tot stand moet komen veel inzet van partijen vragen. De 

implementatie van deze veldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg en op 

het sociale terrein. Een evaluatieonderzoek in de 4 pilotregio’s levert input voor de implementatie van de 

veldnorm in de overige regio’s. Daarnaast wordt er een handreiking “organisatie en bekostiging van de 

ketenveldnorm” ontwikkeld. 

Het is essentieel voor de pilotregio’s en de andere regio’s om bij de invoering van de ketenveldnorm een 

gedragen “Handreiking Organisatie en Bekostiging Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Beveiligde 

Intensieve Zorg” (hierna te noemen de Handreiking) beschikbaar te hebben. De Handreiking geeft 

antwoord op kennisvraagstukken en is praktisch en toepasbaar voor de uitvoeringspraktijk. Omdat bij 

de organisatie en bekostiging van de zorg en ondersteuning in deze keten veel partijen betrokken zijn, 

streven we ernaar dat de Handreiking onderschreven wordt door de landelijke partijen. 

De startnotitie vormt daarmee de basis voor de totstandkoming van de Handreiking. Doel is om met 

deze startnotitie de verwachtingen van de resultaten van de Handreiking scherp te stellen, scope en 

reikwijdte van de Handreiking voorafgaand aan de totstandkoming helder te hebben en een gedeeld 

eigenaarschap te creëren bij de betrokken stakeholders.

 

Deze startnotitie vormt hiermee dus ook de kick-off van de totstandkoming van een eerste versie van 

de Handreiking. In mei leveren we een concept op van de Handreiking. Op grond van de ervaringen in 

de pilotregio’s, input vanuit het evaluatieonderzoek, en een analyse van casuïstiek (25 geanonimiseerde 

casussen) scherpen we de Handreiking vervolgens dit najaar aan. Eind 2019 leveren we dan een 

definitieve Handreiking op. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/13/aanbiedingsbrief-ketenveldnorm-voor-levensloopfunctie-en-beveiligde-intensieve-zorg
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Op basis van deze startnotitie stellen we een werkgroep samen van deelnemers van de veldpartijen 

(landelijk en regionaal). Met deze werkgroep gaan we in 3 intensieve werkbijeenkomsten werken aan de 

inhoud van de Handreiking. In de werkbijeenkomsten doen de opstellers van de Handreiking voorstellen 

en halen we huiswerk op. De bijeenkomsten vinden plaats in april en mei 2019. 

In de stuurgroep van juni geven we een toelichting op het product dat alsdan voorligt. Relevante 

stakeholders die geen (agenda)lid zijn van de kerngroep of de stuurgroep consulteren we separaat. Denk 

daarbij aan partijen als het CIZ, Zinnl en de NZa. 

Uit de interviews komen we tot de volgende gezamenlijke uitgangspunten: 

•  De ketenveldnorm is voor alle geïnterviewde een werkdocument dat de opmaat is naar de vaststelling 

van een ketenveldnorm. Commitment aan uitvoering moet nog geborgd worden.

•  Nut en noodzaak van doel van de ketenveldnorm wordt door iedereen onderschreven. Waarbij er 

bewustzijn is van risico’s (kort tijdpad, een specifieke patiëntengroep in reguliere financiering). 

•  Alle partijen zijn het erover eens om relevante ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, zoals 

openstelling van de Wlz voor GGZ mee te nemen in de handreiking en relevante partijen als CIZ, NZa 

en Zorginstituut NL te betrekken bij de totstandkoming van deze handreiking.

Op 12 maart hebben we de essentie van deze startnotitie gepresenteerd aan de kerngroep. 
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Doel en reikwijdte van de Handreiking

Centrale vraag

De vier pilotregio’s (en de rest van Nederland per 1 januari 2020) staan voor een stevige opgave om de 

zorginhoudelijke ambities van de veldnorm vorm en inhoud te geven binnen de bestaande financiële en 

organisatorische kaders. De centrale vraag is: 

Hoe brengen we organisatie en bekostiging binnen bestaande wettelijke en financiële 

kaders tot stand voor een specifieke patiëntengroep1 binnen reguliere financiering?

Doelstelling 

Voor het beantwoorden van deze centrale vraag zetten we in de Handreiking kaders neer op basis 

waarvan we vaststellen hoe de wettelijke verantwoordelijkheidstoedeling is, en hoe financiële en 

organisatorische afspraken gemaakt kunnen worden. Daarmee beoogt de Handreiking dienend te zijn 

aan de uitvoering van de ketenveldnorm. 

De Handreiking heeft als doelstelling dat regio’s – met hun eigen vraagstukken op het gebied van 

organisatie van zorg en ondersteuning en accenten – aan de slag kunnen om te komen tot duurzame 

uitvoeringsafspraken. De Handreiking is uitdrukkelijk geen voorschrijvend kader, vertaald in een 

blauwdruk, maar is praktisch toepasbaar voor de regio’s en wordt onderschreven worden door landelijke 

veldpartijen.

1  We gaan bij de start van het maken van de handreiking uit van de doelgroep zoals deze is omschreven in de ketenveldnorm: Personen (18+) die 

agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet 

aangeboren hersenletsel. 

1 Er is sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving.

 2  Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek, die onvoldoende in bestaande zorg- en 

begeleidingssystemen te beheersen valt.

 3  Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij 

voorkeur ambulant.

 4  Er is of was sprake van een rechterlijke machtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/

samenleving.

 5  Er is een risico dat zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere 

kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de licht) verstandelijke 

beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en slechts met dwang te beheersen valt.
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Inhoud

In de handreiking formuleren we een set van vragen op basis waarvan iedere regio de eigen kritische 

succesfactoren kan lokaliseren voor het sluitend uitvoering geven aan de ketenveldnorm, inclusief de 

toegang en helderheid over transparante toegangscriteria.

We beschrijven de inrichting van het proces dat nodig is om te komen tot de antwoorden die nodig zijn 

om duurzame samenwerkingsafspraken te maken. We richten ons daarbij nadrukkelijk op organisatie en 

samenwerking, de toegang en beschikbaarheid en de mandatering van partijen in de keten. 

Daarnaast beschrijven we de criteria voor het formuleren van de voorwaarden waaronder in een regio 

van 1-2 miljoen inwoners de in- en verkoopketen van wonen, werk, ondersteuning (op alle leefgebieden) 

en zorg tot en met beveiligde intensieve zorg (ook forensisch) sluitend georganiseerd is met financiële 

(samenwerkings)afspraken. 

Structuur en opbouw van de handreiking 
Deel 1: Afbakening wettelijke verantwoordelijkheidstoebedeling

Uit de gesprekken met de stakeholders de afgelopen weken is gebleken dat partijen nu inschatten dat de 

definiëring en afbakening van de ketenveldnorm ruimte laat voor interpretatieverschillen, zeker waar het 

de organisatie en bekostiging raakt. 

Juist daarom starten we met een beschrijving van de (wettelijke) verantwoordelijkheidstoedeling. In dit 

onderdeel van de Handreiking beschrijven we de verantwoordelijkheden van de volgende betrokken 

financiers:

•  de gemeenten (in het kader van de Wmo2015 en de Jeugdwet)

•  de zorgverzekeraars (in het kader van de Zorgverzekeringswet)

•  Dienst Justitionele Inrichtingen (in Forensisch kader)

•  Zorgkantoren (in het kader van de Wet langdurige zorg)

Daarnaast schenken we aandacht aan andere relevante, aanpalende ontwikkelingen. Als we kijken naar 

de uitvoeringspraktijk zien we dat er sprake is van dynamiek en wet- en regelgeving in beweging is, 

denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de wet 

Forensische Zorg die de BOPZ vervangt per 1 januari 2020. Ook hebben we nadrukkelijk oog voor de 

openstelling van de Wlz voor GGZ-cliënten per 1 januari 2021.
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Deel 2: Organisatie 

Dit deel van de Handreiking bevat een set van thema’s en vragen, op basis waarvan iedere regio de 

eigen kritische succesfactoren kan lokaliseren voor het sluitend organiseren en uitvoering geven 

aan de ketenveldnorm, inclusief de toegang en het beantwoorden van daarmee samenhangende 

kennisvraagstukken. 

In de handreiking beschrijven we de inrichting van het proces dat nodig is om te komen tot duurzame 

oraganisatieoverstijgende afspraken over diverse relevante thema’s, zoals:

•  Inzet ervaringsdeskundigen (niet CONO-beroepen) 

•  Indicatie en toegang(scriteria)

•  Uitwerking 90-dagen-constructie

•  Consultatie- en adviesfunctie

•  Financiële consequenties voor cliënten (EB in Zvw, Wmo, WLZ)

•  Borgen continuïteit van zorg, wonen en inkomen bij (soms langdurige) opname en detentie

•  Aandacht voor (sg)LVG in handreiking

In de werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de landelijke stakeholders en de pilotregio’s gaan 

we deze thema’s verder verkennen. We zullen in de handreiking niet overal antwoord (kunnen) geven, 

maar het beschrijven van de ruimte binnen en tussen wettelijke kaders en het organiseren van het proces 

om te komen tot afspraken over deze thema’s zetten we wel uiteen. Het draait hierbij om het organiseren 

van samenhangende zorg en ondersteuning voor een specifieke groep op drie niveaus:

1 Beschermende Factoren (wonen, werk en inkomen (bestaanszekerheid) en netwerk/relaties) 

2 Maatschappelijk Noodzakelijke en Passende Ondersteuning

3 Medisch Noodzakelijke Zorg 

Deel 3: Bekostiging

Vanuit de toedeling van wettelijke verantwoordelijkheden en het afpellen van organisatie(overstijgende) 

vraagstukken, ontwikkelen we aanbevelingen voor het organiseren van de bekostiging in de regio.

Een goede samenwerking tussen de financiers helpt bij het realiseren van de doelstellingen van 

de ketenveldnorm. Ook helpt een duurzame, maar flexibele bekostiging bij het vormen van een 

sluitende keten van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. Negatief geformuleerd: er zijn 



8

afwentelingsrisico’s als er lacunes in het totale voorzieningenpakket ontstaan op het raakvlak van de 

premie-gefinancierde (geestelijke) gezondheidszorg en de gemeentelijke zorgwetten.

Juist daarom liggen er kansen en is de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak duidelijk; er is tenslotte 

sprake van een wederzijds inhoudelijk en financieel belang. Dat vraagt om spelregels vooraf. Zo wordt 

voorkomen dat er achteraf een conflict ontstaat over de vraag wie de kosten van de organisatie en de 

inzet van zorg moet dragen. We beschrijven daarom tot slot in de handreiking deze spelregels. 


