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Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier.

Nieuwsbrief 3 - april 2019

Proeftuin Overijssel

In deze derde nieuwsbrief van de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en
beveiligde intensieve zorg Overijssel leest u meer over:

Publicaties op continuïteitvanzorg.nl
Oplevering criteria voor toegang tot de proeftuin
Werving leden levensloopteam
Nieuw lid stuurgroep
Werkgroep inkoopketen
Klankbordbijeenkomst 16 mei
Bijeenkomst gemeentelijke beleidsmedewerkers 21 mei

De vorige nieuwsbrieven vindt u op continuiteitvanzorg.nl.

Publicaties op continuïteitvanzorg.nl
Op continuiteitvanzorg.nl vindt u relevante informatie over de vier proeftuinen, zoals:
beleidsdocumenten
nieuwsbrieven
vignetten van de doelgroep van de ketenveldnorm

Oplevering criteria voor toegang tot de proeftuin
De projectgroep heeft recent het proces van toegang tot de levensloopfunctie
vastgesteld. De werkwijze, inclusief screeningscriteria, vindt u hier.

Werving leden levensloopteam
Eind maart is binnen Transfore, Tactus, Trajectum en Veldzicht gestart met de
werving van medewerkers voor het levensloopteam. We hebben al verschillende
enthousiaste reacties ontvangen. Als het team begin mei geformeerd is, volgt een
programma voor deskundigheidsbevordering, teambuilding en kennismaking met de
andere partners in de keten.
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Het levensloopteam krijgt een multidisciplinair karakter, waarin forensische expertise
en aanvullende specialistische expertise samenkomen. Denk daarbij aan kennis van
LVB, verslaving, niet aangeboren hersenletsel en culturele diversiteit.
Het team biedt in de eerste plaats ambulante zorg. Daarnaast blijft ze nauw
betrokken bij de behandeling als tijdelijke beveiligde intensieve zorg in (bijvoorbeeld)
een klinische situatie nodig is. Dit geldt ook als een patiënt stapsgewijs zijn plaats in
de samenleving vorm geeft en de zorg en begeleiding steeds meer gegeven wordt
door partners in het sociaal domein.

Nieuw lid stuurgroep
Burgemeester drs. mr. B. Koelewijn van de gemeente Kampen is als bestuurlijk
portefeuillehouder ‘personen met verward gedrag’ IJsselland toegetreden tot de
regionale stuurgroep.
De netwerkpartners die nodig zijn om de ketenveldnorm `waar` te kunnen maken,
zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd vanuit zorgaanbieders, financiers,
gemeenten, het sociaal domein en patiënten- en naastenvertegenwoordiging.
De stuurgroep zorgt onder meer voor de bestuurlijke back-up en het commitment die
nodig zijn om de ketenveldnorm uit te voeren. Ook toetst en bekrachtigt zij
voorgenomen besluiten.

Werkgroep inkoopketen
Op 18 maart jl. had de werkgroep inkoopketen haar eerste bijeenkomst. Op basis
van knelpunten die de projectgroep constateert, werken vertegenwoordigers van
Menzis, Zilveren Kruis, gemeente Deventer, DJI en Transfore samen aan een
sluitende financieringsketen voor de zorg en begeleiding voor patiënten van de
ketenveldnorm. Aan het einde van de proeftuinperiode resulteert dit in een voorstel
om de inkoop van zorg/begeleiding onder fz, zvw, wlz en wmo te stroomlijnen.

Klankbordbijeenkomst 16 mei
Op 16 mei a.s. staat de eerste klankbordbijeenkomst gepland van 15.00-17.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de voortgang van de proeftuin: welke
uitdagingen liggen er en welke successen hebben we geboekt? Ook horen we graag
uw ideeën en adviezen. Reserveer de 16e daarom alvast in uw agenda.
De exacte locatie volgt nog via een mail aan alle geïnteresseerden uit ons
adressenbestand en via contintuiteitvanzorg.nl.

Bijeenkomst gemeentelijke beleidsmedewerkers 21 mei
Als beleidsmedewerker op het snijvlak van zorg en veiligheid heeft u misschien
vragen als: Wat is precies de levensloopfunctie? Moeten wij als (centrum) gemeente
ergens het initiatief innemen? Ik heb een inwoner die volgens mij in aanmerking
komt voor de levensloopfunctie, waar kan ik hem aanmelden?
Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u op 21 mei a.s. tijdens een
bijeenkomst, georganiseerd door de VNG, samen met het landelijke projectteam
ketenveldnorm. U krijgt dan informatie over:
de ketenveldnorm
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de verhouding van de ketenveldnorm tot de (vele) andere ontwikkelingen op
het snijvlak van zorg en veiligheid
uw rol als belangrijke partner in de keten en als financier van een deel van de
zorg en veiligheid.

Meer informatie over het programma en de locatie volgt via de VNG en op
continuiteitvanzorg.nl.

Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Dirk Dijkslag, projectleider,
via: d.dijkslag@transfore.nl of 0570 – 604483.
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