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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.     
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: Linda van ’t 

Land. lvantland@derooysewissel.nl 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Peter Boon, p.boon@fivoor.nl en 

Karin Hermanns, k.hermanns@fivoor.nl. 

OVERIJSSEL 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  

 
 
Onderzoeks- en adviesbureau Significant Public monitort en evalueert, op verzoek van het project, de 
implementatie van de ketenveldnorm in de vier proeftuinen. Elke twee maanden wordt een geactualiseerde versie 
gepubliceerd van de implementatiehandreiking. Zo is het een ‘groeidocument’. Dit betekent dat de informatie die 
is beschreven in deze handreiking (nog) niet compleet is, (nog) niet definitief is (er heeft nog niet altijd 
besluitvorming in de regio’s plaatsgevonden) en gedurende dit jaar kan veranderen. 
 
De handreiking beschrijft aan de hand van verschillende thema's de opgedane lessen en succesfactoren ten 
aanzien van de implementatie in de vier proeftuinregio's. De handreiking is onder andere bedoeld om de regio's die 
niet direct betrokken zijn bij de proeftuinen mee te nemen en voor te bereiden op de implementatie van de 
ketenveldnorm.  
 
Naast de vier proeftuinregio’s zijn momenteel ook andere regio’s bezig met de implementatie van de veldnorm. Om 
ervoor te zorgen dat zij gebruik kunnen maken van de inzichten uit de proeftuinen is ervoor gekozen om deze 
handreiking op dit moment al ter beschikking te stellen aan alle regio’s, in plaats van na afloop van de proeftuinen.  
 
 
Bureau JB Lorenz heeft samen met mensen uit de proeftuinen een eerste versie van de handreiking bekostiging 
ketenveldnorm opgesteld. Hierin leest u alles over de onderliggende wetgevingen en zijn een aantal denkbeeldige 
cliënten in vignetten uitgewerkt voor de bekostiging van de levensloopfunctie. 
 
Beide werkdocumenten zijn te vinden op www.continuiteitvanzorg.nl  
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3 oktober van 13.30 – 17.00 uur in de Observant Amersfoort 
Zorg ook in uw gemeente of regio voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische 
stoornis, verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenafwijking en/of verslaving  
 

U kent ze vast ook in uw werkgebied: mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische 

stoornis, verstandelijke beperking en/of verslaving. Mensen: 

Over wie u zich ernstige zorgen maakt 

Die bekend zijn bij al uw lokale/regionale partners binnen zorg en veiligheid 

Waarvan u weet dat het er (grote) risico’s zijn voor de omgeving 

Die nu geen rechtelijke machtiging of justitiële titel (meer) hebben 

Voor wie eigenlijk alles al wel eens geprobeerd is 

Die telkens tussen de mazen van de zorg en bemoeienis door glippen 

En voor wie alle ‘gewone’ zorg/hulp/ondersteuningsmogelijkheden letterlijk en figuurlijk uitgeput zijn 

 
Wat kunt u dan nog doen? Er is een oplossing: de levensloopfunctie!  
Partijen in de zorg, het sociale domein en het veiligheidsdomein organiseren een levensloopbegeleider die 
continuïteit en stabiliteit biedt bieden aan die mensen die dat echt nodig hebben. Deze levensloopbegeleider staat 
letterlijk naast iemand, helpt hem of haar in het organiseren van alle levensgebieden en weegt continue de 
risico’s. Er altijd direct (beveiligde) klinische capaciteit beschikbaar als dat even nodig is. 
 
Meldt u aan voor de bijeenkomst op 3 oktober! 
Bent u vanuit een gemeente, een zorgaanbieder, ketenpartner of andere rol betrokken bij de ondersteuning en 
wilt u meer weten over de (financiering) levensloopfunctie? Kom dan op dinsdagmiddag 3 oktober naar 
Amersfoort en laat u informeren en inspireren over de mogelijkheden vanuit het perspectief van de VNG, een 
gemeente, een veiligheidshuis en een zorgaanbieder. Opgeven via  https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSec3bGJs53DniNUB3VY8a5XCkBUbz4vd7didVfPf7uhSX4ogg/viewform https://forms.gle/PFE5Qy9jjec4nZGF6  
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Vragen? 

Wilt u meer weten over de levensloopfunctie? Kijk op www.continuiteitvanzorg,nl of neem contact op met Marloes van Es (06-18099395, 

mves@ggznederland.nl) of Willemijn Verhave (06-42588519, wverhave@vgn.nl) 
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