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Pilot implementatie ketenveldnorm
In pilotregio’s wordt vanaf eind 2018 gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg
voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking.
Continuïteit van zorg voor mensen die in het algemeen (in een bepaalde fase van hun leven) korter of langerdurend overlast veroorzaken.
Het gaat landelijk om circa 2.000 tot 3.000 cliënten.

Pilotregio ‘s van start vanaf 1 november 2018
PILOTREGIO’S ZIJN BEKEND

LANDELIJKE PROJECTSTRUCTUUR

Er zijn acht aanvragen gedaan om deel te nemen als pilotregio. De
kerngroep heeft, op basis van de criteria uit het projectvoorstel, een
keuze gemaakt voor vier pilotregio’s. Ook de zorgverzekeraars hebben een verdeling hiervoor gemaakt.

Projectteam: Sybren Bangma (voorzitter), Willemijn Verhave
(VGN) en Marloes van Es (GGZ Nederland). Het projectteam komt regelmatig bij elkaar met de regionale projectleiders van de verschillende pilotregio’s

De volgende regio’s zullen als pilotregio de ketenveldnorm implementeren:

Kerngroep: Mind, VNG, VGN, ZN en GGZN. De kerngroep zit
in die zin ‘dichter op’ het meedenken met de pilotregio’s
en dichter op het meedenken met het onderzoek naar de
uitvoerbaarheid en implementeerbaarheid van de ketenveldnorm vanaf 1-1-2020 in het land.

Brabant: GGZ Eindhoven, verzekeraar VGZ
Limburg: Rooyse Wissel, verzekeraar CZ
Midden Nederland: Fivoor, verzekeraar ZK
Oost Nederland: Transfore, met Menzis
De vier pilotregio’s hebben inmiddels kennis gemaakt met elkaar en
onderling uitgewisseld. Er is onderling veel herkenning.
Om te sturen op het project, de ervaringen te delen, expertise mee
te nemen en de verschillende belanghebbenden te betrekken is een
landelijke projectstructuur ingericht.

VOLDOENDE UITDAGINGEN

Stuurgroep: Van de stuurgroep zijn, naast de leden van de kerngroep, ook gevraagd: de ervaringsdeskundigen, familie– en
naastbetrokkenen, de Federatie Opvang, RIBW alliantie,
het OM, directie forensische zorg (DJI) en de landelijke
stuurgroep veiligheidshuizen. De bestuurders van de vier
pilotregio’s sluiten aan bij de stuurgroep. VWS en J&V zijn
als toehoorder verbonden aan de stuurgroep.

PILOTREGIO’s AAN DE SLAG

Verbinding met het sociaal domein, een nog betere aansluiting met de
veiligheidshuizen, de omvang van sommige regio’s, uitdagingen op het In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de regio’s Brabant,
gebied van wonen, aansluiting van een levensloopteam bij andere
Limburg, Midden Nederland en Oost Nederland!
teams binnen en buiten de organisatie, inbedding binnen de reguliere
structuren in een regio, geen nieuwe structuren erbij, het maken van
een kosten-baten analyse voor alle betrokken partijen in een regio
en het bieden van een bestendige plek voor cliënten in plaats van het
‘schuiven’ met mensen.

Opdrachtgevers: Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie en Veiligheid. Opdrachtnemers: GGZ Nederland en de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Meer informatie? Dit project komt voort uit Continuïteit van zorg (zie de website ) of mail naar mves@ggznederland.nl of wverhave@vgn.nl

