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Uitkomsten werkconferentie
80 mensen weten meer dan één! Dat hebben we maar weer gezien tijdens de werkconferentie
ter gelegenheid van de start van de pilot Ketenveldnorm in Midden-Nederland. In de afgelopen
weken is het projectteam druk bezig geweest om alle input die is gegeven te verwerken. Er zijn
veel onderwerpen besproken, meningen gedeeld en overeenstemmingen gevonden over een
aantal thema's. Dit heeft geleid tot een beeldend verslag, met dank aan de tekenaars van Huis
van Verbeelding.

Elkaar leren kennen en vertrouwen wordt algemeen gezien als een belangrijke investering. Het
is hierbij belangrijk om dezelfde doelen en visie na te streven en daarin dezelfde taal te spreken.

We willen dat dit de huidige grenzen (gemeente, regio, financiering, processen en schotten gaat
overschrijden.

De zorg voor de cliënt is leidend en niet de financieringsstroom.

Het levensloopteam is samen met de cliënt regisseur van het traject en moet voor hun cliënten
overal bij mogen aanschuiven om zo de continuïteit te waarborgen. Het Levensloopteam zou
mandaat moeten hebben om te kunnen doorpakken bij de plaatsing van een cliënt. De
ketenpartners krijgen daarmee de verplichting om de zorg te leveren. Hierbij is het belangrijk
om vertrouwen in elkaar te hebben en schotten weg te halen.

Veiligheid wordt gezien als een belangrijk thema en kan geborgd
worden als het behandel- en beveiligingsniveau echt goed aansluit
bij de zorgvraag van dat moment. Om dit te kunnen organiseren zijn
kleine en korte op- en afschaalmogelijkheden nodig.

Over de noodzaak om een heldere doelgroepomschrijving te hebben zijn de meningen verdeeld.
Het is echter wel belangrijk om te voorkomen dat de groep niet te breed wordt en alleen maar
groeit. Er is wel overeenstemming dat er met een caseload begonnen moet worden waarmee we
ook een goede mate van 'struikelruimte' hebben met elkaar.

Er worden nu al kosten voorzien die momenteel nog niet gedekt zijn zoals de eerste 90 dagen
met daarin beoordeling van de aanmelding, consultatie, advies en geleverde zorg. Er is
geopperd om eerst te starten met de pilot zodat de kosten concreet worden en daarna met
meerdere partijen om de tafel te gaan om te komen tot financieringsafspraken.

Er zijn in de regio nu al goede samenwerkingen en werkwijzen die toepasbaar zijn binnen de
levensloopfunctie. Deze zijn deels geïnventariseerd en willen we gaan inbedden in de
levensloopteams.
Om uiteindelijk een goed overzicht te krijgen van de mogelijke werkwijzen, financieringen,
processen, regelgeving etc. is er geopperd om een matrix te maken. Dit moet gaan weergeven
wat de mogelijke routes zijn die cliënten binnen de levensloopfunctie kunnen afleggen.

We hebben het in deze pilot over de uitzonderingen waar je
geen beleid op kan maken maar op moet handelen. Laten we
deze doelgroep ook uitzonderlijk aanvliegen. 'Heb lef,

improviseer en zoek de ruimte' is dan ook het algemene geluid geweest tijdens de
werkconferentie.

Hoe verder?
Komende tijd zal er in kleinere groepen doorgepraat gaan worden op verschillende thema's. De
uitnodigingen zullen hiervoor binnenkort verstuurd gaan worden.

Meer informatie
In de bijlage zijn de presentaties toegevoegd die zijn gehouden tijdens de werkconferentie,
evenals informatie over Zocus.
Voor meer informatie over de ketenveldnorm kunt u terecht op www.continuiteitvanzorg.nl of
neem contact op met Sophie Koek via s.koek@fivoor.nl of 06 30 81 31 66.
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