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Implementatie van de levensloopfunctie in
Oost-Brabant
Bijgevoegd is een overzicht met de
tussentijdse resultaten van de implementatie
van de levensloopfunctie in Oost-Brabant. Zie
‘20190923 Tussentijdse resultaten
implementatie ketenveldnorm Oost-Brabant’.
Hierin staat uitgewerkt hoe we de
levensloopfunctie willen uitvoeren.
In Zuidoost-Brabant is inmiddels gestart met
de uitvoering. In Noordoost-Brabant zijn diverse scenario’s voor aanmelding &
toegang tot de levensloopfunctie ontwikkeld. Besluitvorming hierover vindt plaats in
oktober, waarna we ook in Noordoost-Brabant kunnen starten met de uitvoering.
Ervaringen met de uitvoering
In Zuidoost-Brabant kunnen convenantpartners van het Zorg- & Veiligheidshuis
mensen aanmelden voor de levensloopfunctie. Een Adviestafel komt maandelijks
bijeen om te toetsen of iemand hiervoor in aanmerking komt. In september is weer
een aantal mensen toegelaten. Mensen die agressief en gevaarlijk gedrag (kunnen)
vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking
en forensische zorg nodig hebben. Er is daarbij sprake van een zich herhalend
patroon wat moeilijk te doorbreken is (in en uit zorg, in aanraking met politie en
justitie, dan weer in detentie en dan weer buiten) en het lukt niet om in het reguliere
aanbod oplossingen te vinden.
Kern van de levensloopaanpak is dat we continuïteit van zorg en ondersteuning
bieden, door langdurig forensisch ambulante zorg en gemeentelijke casusregie. Met
als inzet dat een persoon ondersteuning krijgt op alle leefgebieden, risico’s tijdig
ingeschat kunnen worden en snel op- en afgeschaald kan worden naar/van
intensievere vormen van zorg en ondersteuning.
De uitvoering van de levensloopfunctie vindt plaats binnen bestaande wet- en
regelgeving en sluit aan bij het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod in de
regio. Voor iedere cliënt gaat het dus om het zoeken naar een passende combinatie
van zorg, strafrechtelijke en bestuurlijke interventies en daarin snel en flexibel
kunnen schakelen. De Adviestafel dient snelle opschaling en daarmee doorbraken in
een casus mogelijk te maken. Aan de Adviestafel zitten partners vanuit diverse
perspectieven (zorg, veiligheid, gemeente). Doordat het een vaste groep is groeit
het begrip voor ieders (on)mogelijkheden en dilemma’s en wordt samen geleerd.
Regionale stuurgroep – 5 september
De tussentijdse resultaten van het project zijn gedeeld met de
stuurgroep. De stuurgroep heeft:
- De aangepaste inclusiecriteria vastgesteld, aan de hand
waarvan beoordeeld wordt of cliënten tot de
levensloopfunctie horen.
- Scenario’s besproken voor de wijze waarop aanmelding voor
en toegang tot de levensloopfunctie in Noordoost-Brabant kan verlopen.
Besluitvorming vindt in oktober plaats, in de stuurgroep van het Zorg- &
Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Daarna kan ook daar de uitvoering starten.
- Aandacht gevraagd voor de implementatie in 2020. De pilotperiode duurt
formeel tot eind dit jaar. De stuurgroep heeft eerder al aangegeven dat dit te
kort is; de werkwijze is eind dit jaar niet structureel verankerd en dat vergt nog
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projectmatige inzet in 2020. Eind dit jaar wordt een implementatieplan voor
2020 aan de stuurgroep voorgelegd, inclusief mogelijkheden om de
projectkosten hiervoor te financieren.
Subsidie aanvraag Integraal Veiligheidsfonds Oost-Brabant toegekend!
Dankzij deze subsidie kunnen we ook volgend jaar nog (beperkt) investeren in de
implementatie van de levensloopfunctie in Oost-Brabant. En dat is belangrijk omdat
de nieuwe werkwijze eind dit jaar nog niet duurzaam verankerd is in de regio. Naast
deze bijdrage, zoeken we nog aanvullende bronnen van financiering voor 2020.
Regionale klankbordgroep cliënten en naasten – 9 september
De regionale klankbordgroep vraagt in het bijzonder aandacht voor passende
woonvormen voor de doelgroep van de levensloopfunctie. Zij zien deze doelgroep
nu soms in Beschermd Wonen. Terwijl daar juist erg kwetsbare mensen wonen en
medewerkers niet altijd voldoende handvatten hebben om te werken met cliënten
met een forensisch karakter.
3 oktober: landelijke informatiebijeenkomst ketenveldnorm
3 oktober is er in Amersfoort een informatiebijeenkomst over (de financiering van)
de ketenveldnorm. Voor gemeenten, zorgaanbieders, ketenpartners en andere
geïnteresseerden. Aanmelden kan via de 6e landelijke nieuwsbrief op
https://www.continuiteitvanzorg.nl/nieuwsbrief-ketenveldnorm/
Landelijke handreikingen implementatie ketenveldnorm
Er zijn twee landelijke handreikingen ontwikkeld: handreiking implementatie
ketenveldnorm en handreiking bekostiging ketenveldnorm. Beiden zijn
groeidocumenten, die op basis van ervaringen uit de pilotregio’s aangepast worden.
Ze zijn te vinden op www.continuiteitvanzorg.nl/publicaties-ketenveldnorm-/
Meer weten?
Op de website www.continuiteitvanzorg.nl staat meer informatie over de
ketenveldnorm en de vier pilotregio’s. Ook zijn hier nieuwsbrieven te vinden.
Bij Helga Aarts (helga.aarts@ggze.nl, 06 – 13 17 51 47) kun je terecht voor vragen
of opmerkingen over de pilotregio Oost-Brabant.
Ketenveldnorm pilotregio Oost-Brabant
De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is ontwikkeld om een
sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met
gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking.
De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder
'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en
begeleidingsklimaat nodig hebben. Uitgangspunt is ‘ambulant, tenzij…’. Professionals
blijven zo lang als nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen
begeleiding en zorg snel op en af. Beveiligde zorg is aanwezig, mocht dat nodig zijn.
De ketenveldnorm vraagt nauwe samenwerking tussen netwerkpartners uit de zorg-,
veiligheids- en inkoopketen. Onder aansturing van de regionale Stuurgroep ‘Van verwarring
naar verbinding’ testen we dit jaar de implementatie van de ketenveldnorm in Oost-Brabant,
brengen we knelpunten in kaart en zorgen we voor oplossingen. Vanaf 2020 gaat heel
Nederland aan de slag met de implementatie.
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