
 

Nieuwsbrief 1 – februari 2019 

 

Projectgroep Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel begonnen aan opdracht 

 

Overijssel is komend jaar één van de vier proeftuinen voor de Ketenveldnorm. Om deze proeftuin 

succesvol te laten verlopen, is een projectgroep 7 februari jl. gestart met haar opdracht: Het 

realiseren van  een zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend 

gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB.  

 

Samenwerking 

Het realiseren van een passend zorgaanbod voor de complexe doelgroep doe je niet ‘van achter de 

tekentafel’. Essentieel is de samenwerking met de mensen die het in de praktijk gaan doen. De 

projectgroep is daarom grotendeels samengesteld uit leden van ketenpartners die allemaal een 

stevig verbinding hebben met het primair proces.  

 

Inhoud van de opdracht 

Het realiseren van de ketenveldnorm in Overijssel vraagt nog veel voorbereiding.  

De focus voor de projectgroep ligt nadrukkelijk op het ontwikkelen van de zorgketen. De 

projectgroep gaat daartoe aan de slag met: 

- het ontwikkelen van de inhoud van de zorg; 

- een voorstel voor de samenstelling van het levensloopteam dat de levensloopfunctie gaat 

uitvoeren;  

- de toegankelijkheid van de levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg; 

- de verbinding tussen de levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg; 

- het organiseren van alle inhoudelijke en materiële randvoorwaarden. 

 

De projectgroep signaleert en verzamelt ook informatie die nodig is om te kunnen komen tot 

financiële en bestuurlijke randvoorwaarden en tot afspraken om de zorg te kunnen bieden. Deze 

informatie delen ze met de opdrachtgever, de werkgroep financiering en de regionale stuurgroep. 

Deze laatste heeft vanuit de landelijke opdrachtgevers de opdracht gekregen om de zogenoemde 

bestuurlijke en financiële ketens te organiseren.  

 

Nauwe samenwerking tussen keten- en netwerkpartners 

Het voorstel voor de samenstelling van het levensloopteam is het eerste resultaat van de 

projectgroep. Dit voorstel wordt de komende weken bij de betrokken zorgaanbieders getoetst.  

De projectgroep focust zich nu op het vaststellen van de uitgangspunten voor de te bieden zorg, 

het organiseren van de toegang tot de levensloopfunctie en het in kaart brengen van de 

randvoorwaarden om met zoveel samenwerkende partijen deze zorg mogelijk te maken.  

Het maken van verbinding naar de samenleving, zowel op individueel als op organisatieniveau, 

krijgt tijdens het hele project veel aandacht. Immers; het ultieme doel is dat de doelgroep - 

mensen die vaak in een negatief daglicht staat door hun gedrag en/of door de beelden die er over 

hen bestaan - weer zo goed mogelijk mee kan doen aan de inclusieve samenleving die we 

nastreven. 

 

Beoogde startdatum aanbod 

Er is grote behoefte aan de zorg die in het kader van de ketenveldnorm aangeboden zal worden. 

Van diverse kanten komen al aanmeldingen binnen van mensen die voor de zorg in aanmerking 

zouden komen. Dat is heel begrijpelijk. Voor zowel de projectgroep als de opdrachtgevers is echter 

helder dat goed voorbereid gestart dient te worden en we ons geen ‘half werk’ kunnen permitteren. 

Er wordt keihard gewerkt om op 1 juni a.s. de eerste levenslooptrajecten te kunnen starten. Een 

uitdaging, alleen al gezien de problematiek rond gekwalificeerd zorgpersoneel. 

 

 

 

 



 

Evaluatie  

Eind 2019 worden de resultaten van de Proeftuin geëvalueerd. Kernvraag is of we in staat zijn 

betere zorg voor de doelgroep te leveren en te organiseren. Op basis van deze evaluatie en die van 

drie vergelijkbare Proeftuinen in andere Nederlandse regio’s wordt vervolgens bekeken of de 

ketenveldnorm aangepast moet worden, voordat deze vanaf 2020 landelijk ingevoerd wordt. 

 

 

De leden van de projectgroep, bovenste rij vlnr: Melissa Vehof (Mediant), Jonathan Douma 

(Trajectum), Evelyn ten Voorde, Ine Veldhuis (beide Transfore) en Claudia Haak (Tactus). 

Onderste rij vlnr: Rita Linde, Dirk Dijkslag (beide Transfore) en Emiel van Veen (Veiligheidshuis 

IJsselland) 

 

Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Dirk Dijkslag, projectleider, via: 

d.dijkslag@transfore.nl / 0570 – 604483 of met één van de andere leden van de projectgroep. 

 

 

 

 

De ketenveldnorm 

De ketenveldnorm bestaat uit twee onderdelen: de Levensloopfunctie en de beveiligde intensieve 

zorg. Beide vormen van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

De concept Ketenveldnorm beschrijft zowel de inhoudelijke hoofdlijnen als de kaders. Duidelijk is  

bijvoorbeeld dat de levensloopfunctie uitgevoerd wordt door een levensloopteam dat werkt volgens de 

ForFACT-methodiek. Ook is het de bedoeling dat diverse aanbieders in de regio gezamenlijk de 

beveiligde intensieve zorg gaan bieden. Hierbij wordt op casusniveau bekeken welke zorg het meest 

passend is.  
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