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•
•
•
•
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•
•

Gemeenten
Forensische zorgaanbieders (incl. SGLVG)
VG aanbieders
GGD
Veiligheidshuizen
Reguliere ggz
Begeleid wonen
Cliënt-organisaties
Maatschappelijke opvang
Reclassering
Zorgverzekeraar

Structuur (1)
Om een zo veel mogelijk uniforme werkwijze te realiseren is ons voorstel om de
voorbereiding niet regionaal uit te voeren maar te kiezen voor een programmatische
aanpak. We maken gebruik van de andere regio’s waar Fivoor actief. Zij kunnen ons
een spiegel voorhouden en leren van de werkwijze.
Gelet op de omvang van de regio en de veelheid aan partners, zal worden gewerkt
met een binnenkring en een buitenkring. De binnenkring wordt vandaag
samengesteld.

Alle partners in de regio hebben zitting in de buitenkring. Zij
worden gevraagd input aan te leveren en steeds
geïnformeerd over de voortgang.
Het betreft informatie-uitwisseling twee kanten op. Best
practises die al staan, kunnen worden geïntegreerd.
Zowel de binnenkring als de buitenkring dienen in te
stemmen met de stukken op vooraf gedefinieerde GO/NO GO
momenten.

Structuur (2)
Diverse regio’s en aanbieders hebben aangegeven belangstelling te hebben voor de
ontwikkelingen in de pilot.
We kunnen handig gebruik maken van hun expertise door hen in te zetten om onszelf
een spiegel voor te houden.
Als spiegelregio’s zien wij in ieder geval het gehele verzorgingsgebied van Fivoor. Via
het Veiligheidshuis zal een uitvraag gedaan worden in andere regio’s.

Spiegelregio

binnenkring

Functie:
second opinion

Aandachtspunten
1.
2.

Zijn er werkafspraken te maken voor cliënten die ‘over de regio’s heen gaan’
Zijn er werkafspraken te maken tussen zorgdomeinen, veiligheidsdomein en
sociaal domein in de regio? Hoe kunnen die werkafspraken het beste
gestalte krijgen / hoe komen ze tot stand met de verschillende gemeenten?
3. Is de woonketen in een regio van 1,6 miljoen inwoners sluitend en
uitvoerbaar te organiseren?
4. Zijn er werkafspraken over plaatsing (en terugname) gemaakt (wie is
waarvoor verantwoordelijk) en hoe kunnen plaatsingsproblemen worden
getackeld?
5. Wat zijn de effecten van de veldnorm op de reguliere ggz- en vg-zorgketens?
6. Hoe werkt de regio-indeling? Functioneert deze goed? Wat zijn
grensgevallen/waar wringt het?
7. Is de veldnorm betaalbaar in de regio?
8. Wat zijn de kosten en baten van de levensloopregeling voor de verschillende
betrokken partijen?
9. Wat zijn de kosten van de uitvoering van de levensloopregeling?
10. Welke samenwerkingsafspraken tussen financiers zijn er gemaakt?

Werkconferentie?
• Algemene kick-off
• Kennismaking partners
• Schetsen in werkgroepen
– Klankbordgroep zorg
– Klankbordgroep processen en financiën
– Werkgroep Ist
– Werkgroep Soll

• Sociale kaart
– Welke aanbieders en voorzieningen zijn er?
– Welk zorgaanbod is nu beschikbaar?

binnenkring

buitenkring

Werkconferentie (2)
• Klankbordgroep zorg
– Op basis van casussen (inzameling reeds gestart)
– Hoe moet de zorg inhoudelijk worden vormgegeven?

• Klankbordgroep processen en financiën
– Welke belemmeringen zien we, wie helpt ons daarbij?
– Wat moet er ingeregeld worden?

• Werkgroep Ist
– 0- meting (hoe gaat het nu)
– Welke ervaringen moeten we meenemen aan boord?

• Werkgroep Soll
– Eindresultaat (wanneer zijn we klaar voor 1-1-2020)
– Wat is daar voor nodig? (tussenresultaten)

