Startbijeenkomst proeftuin ketenveldnorm groot succes
De startbijeenkomst voor de proeftuin ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve
zorg Overijssel die gisteren plaatsvond op het Brinkgreventerrein in Deventer, was een groot
succes. Een brede vertegenwoordiging van in totaal ongeveer 45 zorgaanbieders, financiers,
vertegenwoordigers uit gemeenten en het sociaal domein, waaronder enkele burgemeesters en
wethouders, maakten samen een start met de inrichting van, wat we vanaf nu “de Proeftuin”
zullen noemen.
Doel van de proeftuin
Eén van de adviezen uit het programma Continuïteit van Zorg was dat de zorg voor mensen met
(potentieel) gevaarlijk en/of overlastgevend gedrag als gevolg van een psychische stoornis al dan
niet in combinatie met LVB te verbeteren. Dit advies is de aanleiding geweest om een
ketenveldnorm voor de deze doelgroep te ontwikkelen. De betekenis van het woord “veldnorm” is
dat de manier waarop de inhoud van de organisatie van de zorg vorm is gegeven landelijk de
standaard wordt. Ketenveldnorm betekent dat het een veldnorm is die door samenwerkende
ketenpartners (en overige netwerkpartners) uitgevoerd dient te worden.
Vanuit Dimence Groep is meegeschreven aan de ketenveldnorm. Voordat de ketenveldnorm
landelijk ingevoerd kan worden wordt deze eerst in vier landelijke proeftuinen “getest”. Overijssel
is, naast Limburg, Utrecht/Flevoland en Noord-Brabant, één van deze proeftuinen.
Kern van de ketenveldnorm
Kerngedachte achter de ketenveldnorm is dat mensen met (potentieel) gevaarlijk en/of
overlastgevend gedrag goede forensische zorg dienen te krijgen, onafhankelijk van een forensische
titel. Deze zorg dient niet alleen gegeven te worden op momenten dat er sprake is van gevaarlijk
en/of overlastgevend gedrag, maar gedurende langere tijd. Een belangrijk uitgangspunt van de
ketenveldnorm is “ambulant tenzij…”. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk ambulante zorg
krijgen. Deze zal in Overijssel, en naar verwachting ook bij de andere proeftuinen, vorm worden
gegeven op basis van de ForFACT-methodiek, aangevuld met specialistische expertise,
bijvoorbeeld op het gebied van LVB, verslaving of transculturele vraagstukken. Dit is de
zogenoemde levensloopfunctie. Indien noodzakelijk dient, zo lang als nodig, maar zo kort als kan,
gebruik gemaakt worden van beveiligde intensieve zorg. Deze (klinische) zorg kan geboden worden
binnen de Dimence Groep, maar mogelijk vraagt de aard van de problematiek ook dat bijvoorbeeld
Trajectum of Tactus deze zorg gaan bieden.
We kunnen het alleen samen
Zoals inmiddels ongetwijfeld duidelijk is de uitvoering van de proeftuin (en daarna de invoering van
de echte veldnorm) een mooie, maar ook complexe opdracht die we alleen succesvol kunnen
uitvoeren als we intensief samenwerken. Het gaat hierbij om de samenwerking tussen
zorgaanbieders onderling. Minstens zo belangrijk echter is de samenwerking met gemeenten en het
sociaal domein, immers al we de verbinding vanuit de zorg naar de samenleving niet goed vorm
geven dragen we water naar de zee. Daarnaast zijn goede afspraken met financiers nodig. Het
gaat hierbij niet alleen om de vraag hoe we deze zorg gaan financieren, maar vooral ook hoe
financiers zich gezamenlijk hard maken voor betere zorg voor de doelgroep. Hierbij is het
belangrijk dat we ons niet alleen focussen op de kosten, maar ook op de baten die goede zorg aan
de doelgroep oplevert. Dit zijn baten in termen van gezondheidswinst en kwaliteit van leven van de
doelgroep, maar ook de bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid van de maatschappij.

Zeer goede basis in Overijssel
Tijdens de bijeenkomst gisteren kwam de complexiteit van de opdracht in diverse vormen over het
voetlicht. Wat echter ook duidelijk werd is dat er een grote bereidheid is tot samenwerking om
deze zorg en de borging daarvan in de samenleving vorm te geven. Het onmisbare lef om daarbij
over de eigen (organisatie)schaduw heen te springen (b)lijkt aanwezig en geeft veel vertrouwen
voor het vervolg van de proeftuin. De blik van relatieve buitenstaanders hielp ons erg om te
beseffen hoe blij en trots we in Overijssel mogen zijn op de manier waarop we als netwerkpartners
zorg en veiligheid met elkaar verbinden. Een verbinding waarop we allemaal elke dag opnieuw in
investeren en waar men elders in Nederland vol belangstelling naar kijkt.
En nu verder
De oogst van de bijeenkomst gisteren zal worden verwerkt in een Plan van Aanpak. Daarnaast
zullen een projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep worden gevormd. Na goedkeuring van het
Plan van Aanpak zal gestart worden met de uitvoering ervan. Dit betekent onder andere dat we de
inhoud van de zorg vorm gaan geven, een team gaan formeren die deze zorg kan bieden en nog
veel meer. Dit zal de komende tijd leiden tot diverse mooie ontwikkelingen binnen o.a. Dimence en
Transfore waarbij we jullie nadrukkelijk en actief zullen betrekken. Ook zullen we jullie op diverse
manieren op de hoogte houden van de voortgang.
Vragen en/of opmerkingen?
Neem gerust contact op met Dirk Dijkslag, projectleider: d.dijkslag@transfore.nl / 0570 – 604483.

Aanwezigen geven aan welke bijdragen ze willen leveren en zetten daarbij de Proeftuin letterlijk op de kaart

