Nieuws | Pilot Midden-Nederland
In deze nieuwsbrief:



Levensloopteams van start



Aanmeldcommissie gevormd



Het aanmeldportal is geopend



Voorlopig proces ketenveldnorm



Werkgroepen aan het werk



Komt u naar de netwerk bijeenkomst

Levensloopteams bottum up gestart
Voor de pilot Midden-Nederland is gekozen voor een
praktijkgerichte aanpak. Door te doen, ervaren we waar de
knelpunten zijn in de stelsels en kunnen we die gericht
aanpakken. Daarom zijn we meteen begonnen met het bouwen
van de vier levensloopteams die het werk moeten gaan doen. Op
14 mei vond de eerste teamochtend plaats waar we met alle teams naar de voorlopige werkwijze
hebben gekeken en uitleg kregen over Zocus (aanmeldsysteem). Zij gaan de komende maanden aan
de slag met de eerste cliënten.

Ieder team heeft een eigen werkwijze en expertise:



De ForFACT teams van De Waag in Utrecht en Amersfoort voegen de levensloopfunctie toe
aan hun bestaande zorgaanbod. Deze teams onderscheiden zich op zedenproblematiek.



Het ForFACT team van De Oostvaarderskliniek in Flevoland heeft de zelfde werkwijze en
heeft expertise op het gebied van verslaving.



Fivoor bouwt een netwerkteam op waarin meerdere organisaties hun aandeel leveren. De
expertise voor dit team is gericht op LVB zorg.

We staan nu aan de start en dat is best spannend. Wat gaan we tegen komen? Krijgen we de juiste
mensen om tafel? Missen we de bestuurlijke kaders? Lopen we niet te snel stuk op
de knelpunten in het stelsel? Spannend of niet; 'Heb lef, improviseer en zoek de
ruimte!' Zo zijn we de pilot begonnen en gaan we met de hele regio aan de slag de
komende maanden!

Het aanmeldportal is geopend!
Het aanmeldportal voor de ketenveldnorm is open voor
aanmeldingen. Deze is te bereiken via de website van
Fivoor. Leverancier Zocus bouwt ondertussen verder
aan het backofficesysteem. In de komende fases worden
ook de meetinstrumenten en de database gevormd. De
verwachting is dat het systeem op 28 juni volledig in
gebruik genomen kan worden.

Werkgroepen aan het werk
Werkgroep Zorg

Werkgroep Financiën

De werkgroep 'zorg' sprak over de problemen

De ketenveldnorm beschrijft een traject waarbij

op het gebied van wonen, op en afschalen in

de zorg die nodig is voorop staat en waarbij de

zorg en wat de succesfactoren zijn in

financieringsstromen ondergeschikt zijn. Dit

ingewikkelde casussen. Het belang van het

betekent dat de levensloopteams deze

hebben en kennen van de

financiële ruimte ook moeten ervaren als ze het

samenwerkingspartners in een cliënttraject zijn

cliënttraject uitstippelen. De werkgroep

essentieel. We gaan daarom werken met een

financiën werkt verder uit hoe we deze

casusoverleg waarin met alle beoogde partijen

financiële ruimte kunnen creëren.

een traject wordt uitgestippeld. Een belangrijk
aandachtspunt hierin is dat voor iedereen de

In beide werkgroepen is besproken dat er veel

time-out en vervolgplek helder zijn.

mogelijkheden zijn in het huidige zorgaanbod
en de verschillende financieringen. Wanneer de

Met twee juristen is er gesproken over het

zorgvraag heel helder is, is er ruimte om

thema privacy, informatiedeling en rechtspositie.

uitzonderingen te maken op het gebied van

Want het is nogal wat om iemand levenslang

financiering of zorgaanbod.

vrijwillige zorg te geven. Conclusie is dat er
toestemming nodig is vanuit de cliënt wanneer
er geen civiel of strafrechtelijk kader is.

"Werken volgens de ketenveldnorm is een
kwestie van volhouden, volhouden,
volhouden".
Maria Kooijman, manager veiligheidshuis Flevoland

Aanmeldcommissie gevormd
De aanmeldcommissie
In Midden-Nederland is gekozen om te werken
met een aanmeldcommissie. Deze bestaat uit

Joris Letanche, Coördinator

leden van de verschillende levensloopteams.

aanmeldcommissie, 06 - 15839124

Eind april is de aanmeldcommissie voor het eerst
bij elkaar gekomen en zijn de eerste casussen

Eveline Hiensch, Team De

besproken. Dit leidde tot interessante discussies

Oostvaarderskliniek, 06 - 55234025

waarbij we merkten dat het toekennen van de
levensloopfunctie ingewikkeld is. Want wanneer
ken je iemand levenslange zorg toe? Wanneer

Robert van de Bovenkamp, Team Fivoor,
06 - 22572517

zijn alle bestaande paden bewandeld? Wanneer
staat het voorkomen van delicten voorop? Hoe
gaan we om met de grensgevallen?

Rianne van Maren, Team Utrecht van De
Waag, 06 - 53969418

Met deze vragen gaan we de komende tijd aan
de slag. Hierbij documenteren we de
overwegingen goed om een duidelijk beeld te
krijgen van de criteria. Wanneer een casus wordt
afgewezen voor de levensloopfunctie, koppelen
we de overwegingen samen met een advies
terug aan de verwijzer.

De aanmeldcommissie is bij twijfel of een cliënt in
aanmerking komt voor de levensloopfunctie
beschikbaar voor overleg.

Klaartje Staghouwer, Team Amersfoort
van De Waag, 033 - 4484488

Voorlopig proces ketenveldnorm
De levensloopteams gaan werken via onderstaand proces:

Komt u naar de netwerkochtend?
Heb je de term 'ketenveldnorm' wel gehoord maar weet je niet goed wat het
inhoudt? Heb jij altijd al een gezicht willen hebben bij degene met wie je telefonisch
en via de e-mail veel contact hebt? Wil je weten wat er van je verwacht wordt als
een levensloopteam om jouw expertise en aanbod vraagt? Kom dan naar de
netwerkochtend op 4 juli, waar elkaar leren kennen en de ketenveldnorm centraal
staan!

Tijdens deze ochtend praten we je bij over wat de ketenveldnorm beoogd, stellen we de
levensloopteams voor en gaan we zakelijk speeddaten. Deze ochtend is speciaal voor alle
coördinatoren uit Midden-Nederland, die binnen hun organisatie de taak hebben om de in-, door- en
uitstroom of toeleiding van cliënten te organiseren. Zowel in de zorgketen als in de veiligheids- en
inkoopketen. Behoort u tot deze doelgroep? U kunt zich online aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Fivoor | Sophie Koek, Reinier Ram, Karen Hermanns en Carissa de Wit
De Forensische Zorgspecialisten | Bart Jansen en Ine Kusters
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