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Nieuwsbrief Implementatie Ketenveldnorm 
 

Landelijke ontwikkelingen Ketenveldnorm 
  

  

Pas op de plaats in de pilotregio’s 

Er worden grote stappen gezet in de pilotregio’s van de Ketenveldnorm. Dat zijn de regio’s 

Overijssel, Midden-Nederland, Oost-Brabant en Limburg. Inmiddels zijn er al meer dan 50 cliënten 

geïncludeerd in de levensloopfunctie, de teams ontwikkelen zich door en er is, op basis van de 

ervaringen tot januari 2020,  de ‘Handreiking implementatie Ketenveldnorm’ uitgebracht. 

Tegelijkertijd blijkt uit de ervaringen in de vier regio’s dat voor de  bekostiging van de aanmeld- en 

uitvoeringsfase een aantal  randvoorwaarden of garanties centraal moeten worden geregeld. Het is 

de regio’s het afgelopen jaar namelijk niet gelukt om deze randvoorwaarden op regionaal niveau te 

realiseren. 

  

De voortgang van de implementatie van de Ketenveldnorm is daardoor nu in een kritieke fase 

gekomen. Drie van de vier pilotregio’s hebben eind 2019 besloten om geen nieuwe cliënten meer te 

includeren totdat er meer duidelijkheid is over het oplossen van de problemen rond de 

randvoorwaarden. Deze duidelijkheid is nodig vóór 1 juli 2020. 
 

 
 

Draagvlak voor de Ketenveldnorm is groot 



De afgelopen maanden is er op verschillende landelijke tafels over de problemen van de bekostiging 

van de aanmeldfase en de uitvoeringsfase gesproken. Daarbij zijn de vier pilotregio’s betrokken, 

maar ook partijen zoals de VNG, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, VGN en de 

ministeries van VWS en J&V. 

  

Er is geen twijfel over dat alle partijen de meerwaarde van de ketenveldnorm en het werk dat 

daarvoor in de pilotregio’s verzet wordt zien en steunen. De ketenveldnorm staat ook niet voor niks 

op de prioriteitenlijst van beide ministeries. Unaniem is de mening dat de Ketenveldnorm de 

oplossing biedt voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben en dat de Ketenveldnorm 

ervoor zorgt dat organisaties gezamenlijk deze zorg en ondersteuning langdurig kunnen 

organiseren. 

De noodzaak om dit landelijk in de komende periode te realiseren wordt dan ook breed gedragen. 
 

 
 

Afspraken over de bekostiging van de aanmeld- en uitvoeringsfase 

Duidelijk is inmiddels dat het logisch is dat gemeenten de kosten voor de aanmeldfase betalen. Het 

is net zo goed duidelijk dat zorgverzekeraars aan de lat staan voor de bekostiging van het grootste 

deel van de uitvoeringsfase. Voor de Wlz zijn dit de zorgkantoren. Waarom is het dan zo ingewikkeld 

om de randvoorwaarden voor de bekostiging te organiseren? Dat komt door de huidige inrichting 

van het stelsel, waardoor het moeilijk is om voor de ketenveldnorm op landelijk niveau afspraken 

te maken met gemeenten en zorgverzekeraars. De gemeenten en de verzekeraars beslissen 

uiteindelijk zelf over de te maken afspraken met de aanbieders. Hoe nu verder? 

 

Aanmeldfase 

Afgesproken is dat de VNG in mei een brief stuurt aan alle gemeenten om hen te vragen de kosten 

voor de aanmeldfase voor hun rekening te nemen. Aan de hand van die brief kunnen de vier 

pilotregio’s op bestuurlijk en uitvoerend niveau afspraken maken met de gemeenten in hun regio. 

  

Uitvoeringsfase 

Ook gaan de regio’s in overleg met de aangewezen zorgverzekeraar in hun regio. Zorgverzekeraars 

Nederland ondersteunt de vier, aan de regio’s verbonden zorgverzekeraars hierbij en draagt het 

belang van uniforme afspraken uit. De bedoeling is dat in het regionale gesprek tussen 

levensloopaanbieder en zorgverzekeraar zekerheid geboden wordt over de bekostiging van de 

uitvoering van de levensloopfunctie. De levensloopfunctie is namelijk een hele intensieve en dus 

dure zorg in verhouding tot andere ambulante zorg. Dat maakt dat de regio’s de garantie nodig 

hebben dat hun eigen inzet en de inzet van de zorgpartners bekostigd wordt zonder dat het ten 

koste gaat van andere zorg. 

  

Half juni moet duidelijk zijn of het gelukt is de afspraken over de bekostiging tussen de regio’s, 

gemeenten en zorgverzekeraars te maken. Ter ondersteuning van de regio’s zijn er landelijke 

formats voor de te maken afspraken gemaakt. Daarnaast is geregeld dat, als regio’s er met de 

partijen niet uit dreigen te komen, opgeschaald kan worden naar landelijke bestuurlijke tafels. De 

beide Ministeries hebben hun steun daarvoor ook uitgesproken. 

  

Tussen half juni en eind juni gaan de directeuren van de pilotregio’s wederom met de VNG, 



zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, VGN en de ministeries van VWS en J&V in overleg. 

Dit overleg is als vangnet bedoeld om er zeker van te zijn dat er geen losse eindjes meer zijn blijven 

liggen. We gaan er van uit dat de vier pilotregio’s dan de conclusie kunnen trekken dat de gemaakte 

afspraken hen voldoende comfort bieden om de aanmeldprocedures weer op te starten en de 

Ketenveldnorm blijvend in hun regio te kunnen uitvoeren. 
 

 
 

Hoe nu verder? 

Het is een enorme prestatie dat in de vier regio’s het fundament van de samenwerking gelegd is. Er 

moet in het komende jaar nog veel gebeuren om de implementatie in heel Nederland in 2021 

mogelijk te maken. Daarover in volgende nieuwsbrieven meer. 
 

 
 

Implementatie in overige zeven regio’s 
Ondertussen zijn er nog zeven Ketenveldnormregio’s in Nederland. Ook voor hen zijn middelen 

beschikbaar, net als de vier pilotregio’s, voor de bekostiging van een projectleider om de 

implementatie van de Ketenveldnorm te gaan organiseren. De aanvraag van die middelen kunnen 

zij doen via ZonMw. De deadline is 12 mei. Alle regio’s zijn hiermee aan de slag. Door de 

corona-crisis lopen de afspraken hierover in sommige regio’s wat vertraging op. ZonMw houdt hier 

rekening mee en zorgt in overleg met de regio’s voor een tweede termijn voor het indienen van de 

subsidieaanvraag. We verwachten dat deze tweede datum vlak voor of vlak na de zomervakantie 

zal zijn. 
  

   

 
 

Vragen? 

Zodra duidelijk is of de zorg en ondersteuning in het kader van de Ketenveldnorm weer 

opgestart kan worden zullen wij jullie informeren. Zijn er tussentijds vragen? Kijk dan op de 

website van continuiteitvanzorg of neem contact op met Marloes van Es (06-18099395, 

mves@ggznederland.nl) of Willemijn Verhave (06-42588519, wverhave@vgn.nl) 

  
 

 

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 
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