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Nieuwsbrief Implementatie Ketenveldnorm
Landelijke ontwikkelingen Ketenveldnorm

1. Pilotregio’s van ‘pas op de plaats’ naar een ‘vervolgplan’
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de voortgang van de implementatie van de Ketenveldnorm
in een kritieke fase zit. Drie van de vier pilotregio’s hebben eind 2019 besloten om geen nieuwe
cliënten meer te includeren totdat er meer duidelijkheid is over het oplossen van de
randvoorwaarden voor bekostiging. Afgesproken werd dat deze duidelijkheid er zou zijn vóór 1 juli
2020.
Het is inmiddels bijna 1 juli. Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan de noodzakelijke
duidelijkheid. Zowel door de regionale partijen als door landelijke partijen. Alle regio’s werken aan
een vervolgplan, met daarin de acties die nodig zijn om weer ‘door te starten’.

2. Afspraken over de bekostiging van de aanmeld- en uitvoeringsfase
Aanmeld- & opstartfase

De VNG heeft een brief gestuurd aan alle gemeenten in de pilotregio’s om hen te vragen de kosten
voor de aanmeld- en opstartfase voor hun rekening te nemen. Dat gaat om €2.000 per
aanmelding. Om met gemeenten van gedachten te wisselen hierover heeft de VNG op 4 juni een
online meeting georganiseerd. Sven de Langen (wethouder in Rotterdam) is tijdens deze meeting
in gesprek gegaan met bestuurders uit de gemeenten in diverse pilotregio’s. Bij die online meeting
waren daarnaast zo’n 45 betrokken medewerkers uit gemeenten aangesloten als toehoorders.
Uitkomst van dat overleg was dat aanwezige gemeenten beslist het belang van de Ketenveldnorm
zien en hun bijdrage daaraan willen leveren. Een kritische conclusie was dat het sociaal domein
van gemeenten nog niet overal goed genoeg betrokken is. Sven de Langen nam tijdens het
overleg het initiatief voor een **-list waarin de verbeterpunten vanuit gemeenten opgenomen zijn.
Een andere mooie uitkomst van de bijeenkomst was dat er een aantal bestuurders aangeboden
hebben betrokken te willen zijn het vervolg.
De winst van de brief en de inzet van de VNG is dat in de vier pilotregio’s nu doorgepraat wordt
over: 1. de betrokkenheid van gemeenten en 2. de bereidheid van gemeenten om de kosten voor
de aanmeld- en opstartfase voor hun rekening te nemen. Nog niet overal is het tweede punt een
vanzelfsprekendheid. Het is echter waardevol deze gesprekken te voeren.

Uitvoeringsfase
In alle vier de pilotregio’s zijn constructieve gesprekken gevoerd met de aan de regio verbonden
zorgverzekeraars. Dat zijn Menzis (Overijssel), Zilveren Kruis (Midden Nederland), VGZ
(Noordoost Brabant) en CZ (Limburg).
Vanwege ons stelsel moeten de partijen in de pilotregio’s met alle verzekeraars apart afspraken
maken. Omdat het gaat om maar een hele kleine doelgroep van verzekerden is het alle partijen
duidelijk dat het fijn zou zijn de inhoudelijke afspraken, binnen de mogelijkheden, toch te
uniformeren. Zorgverzekeraars Nederland gaat daarom de komende weken samen met hun leden
een soort basisaddendum op de huidige contracten maken als uitgangspunt.

3. Op naar een vervolgplanplan per regio en een landelijk vervolgplan
De uitvoering van de Ketenveldnorm betekent dat we de zorgketen met elkaar sluitend
organiseren. Dat kan alleen als ook de bestuurlijke en de bekostigingsketen goed georganiseerd
zijn. Dit alles is, gezien de complexiteit van de doelgroep èn de stelsels die daarbij betrokken zijn
niet makkelijk.
Alle pilotregio’s willen dat de Ketenveldnorm in hun regio werkt. Ook het belang dat beide
ministers hechten aan de Ketenveldnorm en de steun van de landelijke partijen helpt daarbij.
Dat neemt niet weg dat het lokaal en regionaal een hele klus is om het te organiseren. De vier
pilotregio’s verschillen onderling en de betrokken partijen in de regio’s zijn divers. Er zijn dus
verschillen tussen de regio’s in wat er moet gebeuren in het vervolg. De ene regio is al zo ver dat

vrij snel weer doorgestart kan worden. Een andere regio heeft geconcludeerd dat ze (deels) terug
moeten naar de tekentafel om de implementatie van de Ketenveldnorm een doorstart te geven.
Weer een andere regio zal nu eerst een pas op de plaats moeten maken. Daarom wordt er nu per
regio een vervolgplan gemaakt, met daarin de mogelijkheden en acties die nodig zijn om weer
door te kunnen starten.
Landelijk is er ook een vervolgplan nodig. Hierin zal onder andere worden opgenomen:

•

de acties vanuit de VNG en ZN.

•

de stappen die gezet moeten worden voor de langere termijn. In de gegevensdeling,
bekostiging en de opname van de Ketenveldnorm in het kwaliteitsregister.

•

We trekken lessen uit de zoektocht van het afgelopen half jaar. Bijvoorbeeld in wat we
hierover mee kunnen geven aan de regio’s die nog maar net gestart zijn of binnenkort
gaan starten.

4. Implementatie in de overige regio’s
Ondertussen zijn er nog zeven Ketenveldnormregio’s in Nederland. Voor hen zijn middelen
beschikbaar, net als de vier pilotregio’s, voor de financiering van een projectleider om de
implementatie van de Ketenveldnorm te gaan organiseren. De aanvraag van die middelen kunnen
zij doen via ZonMw. Vanwege de coronaperiode was de deadline van 12 mei niet voor alle regio’s
haalbaar. Er is daarom een nieuwe deadline gesteld door ZonMw op 30 juni. Meer informatie over
de subsidiecall van ZonMw.

Hoe nu verder?
Het is een enorme prestatie dat in de vier regio’s het fundament van de samenwerking gelegd is. Er
moet in het komende jaar nog veel gebeuren om de implementatie in heel Nederland in 2021
mogelijk te maken. Daarover in volgende nieuwsbrieven meer.

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over de Ketenveldnorm of de stand van zaken? Neem contact op met
Marloes van Es (mves@denederlandseggz.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl) of één
van de projectleiders van de pilotregio’s. Zie ook www.continuiteitvanzorg.nl

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: de
Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt
voort uit Continuïteit van zorg (zie de website )

