Mei 2019

N ie uw s b rie f 5
Pilot implementatie ketenveldnorm
In vier proeftuinen wordt in 2019 gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en
beveiligde intensieve zorg voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische
stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Continuïteit van zorg voor mensen
die langdurige bemoeienis of - tijdelijk- beveiligde intensieve zorg nodig hebben in de vorm van de
levensloopfunctie vanwege het (niet aflatende hoge risico op) gevaarlijk gedrag in een bepaalde fase van hun leven.
Het gaat naar schatting landelijk om circa 2.000 tot 3.000 cliënten.

Dinsdag 21 mei 2019, in de ochtend een landelijke infobijeenkomst voor beleidsmedewerkers op het snijvlak
van zorg en veiligheid bij gemeenten
Op 21 mei organiseert de VNG, samen met het landelijke projectteam ketenveldnorm, een bijeenkomst voor
beleidsmedewerkers op het snijvlak van zorg en veiligheid van gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst worden
deelnemers geïnformeerd over de ketenveldnorm, de stand van zaken in de regio’s, de verhouding van de
ketenveldnorm tot de andere (vele!) ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid en de rol van
gemeenten als belangrijke partner in de keten en als financier van een deel van de zorg en veiligheid. De
bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort. Aanmelden kan via:
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang
-ggz/agenda/informatiebijeenkomst-ketenveldnorm-beveiligde-zorg-en-levensloopfunctie
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: Linda van ’t
Land. lvantland@derooysewissel.nl

Voor informatie kunt u terecht bij Sophie Koek, s.koek@fivoor.nl.
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OOST BRABANT

Voor informatie kunt u terecht bij Dirk Dijkslag,
d.dijkslag@transfore.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Helga Aarts, helga.aarts@ggze.nl

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: GGZ Nederland en de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt voort uit Continuïteit van zorg (zie de website ) of mail naar mves@ggznederland.nl of wverhave@vgn.nl
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Dinsdag 21 mei 2019, in de middag een Werkconferentie Zorg en Veiligheid in Veenhuizen
De wijze waarop we omgaan met burgers die overlast bezorgen, is in de loop der tijd flink veranderd. Werden ze vroeger
opgepakt en naar de pauperkolonie Maatschappij van Weldadigheid gebracht voor heropvoeding, zoeken we nu andere
oplossingen. Zoals op 21 mei a.s. in Veenhuizen, waar deze kolonie ooit was gevestigd. Die middag organiseren GGZ
Nederland (met medewerking van GGZ in Friesland, Groningen, Drenthe, Lentis en VNN), Vereniging Nederlandse Gemeenten
en Provinciale Platforms Personen met Verward Gedrag Noord-Nederland een werkconferentie over Zorg en Veiligheid.
Dweilen met de kraan open? Zorg en Veiligheid staat hoog op de agenda van politiek, justitie, openbaar bestuur, zorg- en
hulpverleners. Vele stuurgroepen en taskforces zijn ingezet om de overlastproblemen door burgers op te lossen. Daarmee
stapelen we nieuwe systemen op oude systemen. We organiseren stoelendansen met elkaar en gaan weer over tot de orde van
de dag. Zijn we eigenlijk wel bereid en in staat om deze problemen op te lossen, of dweilen wij op deze manier voortdurend met
de kraan open?
Gezamenlijke aanpak overlast: De regionale ggz instellingen en GGZ Nederland reiken bestuurders van Noord-Nederland de
hand om samen het probleem van mensen die overlast veroorzaken, ten gevolge van hun psychische stoornis en/of
verstandelijke beperking en/ of hun niet aangeboren hersenaandoening, op te lossen. Wij verleggen onze focus naar het
voorkomen van escalaties en overlast. Wij willen traditionele ketens transformeren naar netwerken. Wij denken dat vroegtijdig
signaleren en het inzetten op tijdige interventies veel effectiever is.
Omslag naar preventie: Vanuit deze visie op preventie organiseren we deze werkconferentie Zorg en Veiligheid. Met
verschillende partijen onderzoeken we hoe we samen de gewenste omslag naar preventie kunnen maken.
21 mei Veenhuizen: De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 21 mei 2019 in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Voor meer informatie kunt u GGZ Nederland mailen, Natasja Esseboom - NEsseboom@ggznederland.nl.

Meer weten, ook over de proeftuinregio’s?
Kijk op onze website www.continuiteitvanzorg..nl

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: GGZ Nederland en de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt voort uit Continuïteit van zorg (zie de website ) of mail naar mves@ggznederland.nl of wverhave@vgn.nl

