Proeftuin ketenveldnorm toegewezen aan Midden-Nederland
Geachte lezer(es),
De regio Midden Nederland (Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Flevoland, 1,9 mln
inwoners) is geselecteerd als een van de vier pilotregio’s voor de implementatie ketenveldnorm
levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Daarmee is een aanvraag gesteund door een aantal
gemeenten, zorg- en veiligheidshuizen, schakelpunt, ggz-instellingen, zorgverzekeraar en
zorgkantoor en patiënten vertegenwoordiging gehonoreerd.
De pilot
Eind 2018 start in Midden-Nederland een proeftuin voor circa 100 individuele patiënttrajecten. De
proeftuin richt zich op de zorg en begeleiding van patiënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag
vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Specifiek gaat het
om mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder ‘reguliere’ financieringsstromen
vallen maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig
hebben. Door een geïntegreerde aanpak met levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg kunnen
patiënten beter worden geholpen en wordt gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke
veiligheid. In de vier pilots wordt onderzocht welke factoren van belang zijn voor een goede
implementatie van de ketenveldnorm in Nederland per 2020.
Er vinden 4 pilots plaats in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De landelijke projectleiding is belegd bij een
projectteam waarin GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland participeren. De
pilot Midden-Nederland wordt ondersteund door Marloes van Es. De looptijd is een jaar.
Samenwerking
De pilot vraagt om nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg- en veiligheids- en
inkoopketen, waaronder het forensisch netwerk, gemeenten, OM, politie, reclassering en zorg- en
veiligheidshuizen. De regie is belegd bij Fivoor, Sophie Koek (business development) fungeert als
aanspreekpunt voor samenwerkingspartners. Fivoor en De Forensische Zorgspecialisten hebben als
belangrijkste aanbieders van forensische GGZ zorg in de regio afgesproken het voortouw te nemen.
Aan elke pilotregio is een zorgverzekeraar gekoppeld, voor Midden-Nederland is dat Zilveren Kruis.
En nu?
Met de toewijzing is het startsein gegeven voor het opzetten van de pilot. Met de direct betrokkenen
zal nu gewerkt worden aan een voorstel voor een werkwijze. Wij zijn voornemens om dit begin 2019
in een werkconferentie met alle partners verder uit te werken.
In de bijlage vindt u ter informatie onder meer de eerste landelijke nieuwsbrief en ons projectplan.
Voor meer informatie over de pilot kunt u contact opnemen met Sophie Koek: s.koek@fivoor.nl / 06
30 81 31 66
Wilt u deze informatie in uw organisatie verspreiden?
Met hartelijke groet,
Floor van Dijk
lid Raad van Bestuur van Fivoor

