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Aan:

CollegevanB&W
t.a.v' portefeuillehouder sociaal domein & portefeuillehouder openbare orde & veiligheid

Oostrum, 19 mei 2021

Kenmerk: HvB/ME/2021. 05. 19.a

Betreft: Afronden pilot Ketenveldnorm Limburg

Geacht college, beste portefeuillehouders,

Graag informeren wij u over de stand van zaken en de ontwikkelingen omtrent de pilot
Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Limburg.
De ketenveldnorm treedt landelijk in werking op 1januari2022. Om deze landelijke implementatie
goed te laten verlopen, hebben vanaf eind 2018 ín vier regio's -waaronder Limburg- pilots
plaatsgevonden. Deze pilots zijn per 1 april 2O2t afgerond. We richten ons nu op de overbrugging
tot aan I januari 2022.
U, als gemeente, was gedurende de pilot vertegenwoordigd in de projectgroep door de gemeenten
Venlo, Roerdalen, Weert, Roermond en Kerkrade en in de werkgroepen door de gemeenten
Maastricht, Maasgouw, Venlo, Roermond, Kerkrade en Venray.

In deze brief leest u over de resultaten van de pilot en de nog te ondernemen activiteiten
gedurende de borgingsperiode. We lichten de financiering van de aanmeldoverleggen toe en
nodigen u uit voor een digitale bijeenkomst. Maar eerst zoomen we in op de ketenveldnorm.

Korte toelichti ng Ketenveldnorm
De Ketenveldnorm komt voort uit het programma Continuiteit van Zorg (CvZ) dat liep van januari
2016 tot juni 20L7. Een van de onderdelen van CvZ was een onderzoek naar het bieden van
passende zorg aan mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen
strafrechtelijke titel (meer) hebben. Uit dit onderzoek bleek dat na afloop van de strafrechtelijke
titel, de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten met mogelijk gevaarlijk gedrag
vaak onvoldoende voorhanden is. Daarnaast blijkt dat door de schotten (financiële en wettelijke
kaders) er niet altijd contÍnurteit is rondom passende zorg en ondersteuning.

In de Ketenveldnorm wordt de levensloopfunctie verder uitgewerkt. Deze levensloopbenadering
maakt het mogelijk dat professionals vanuit zowel zorg als veiligheid zo lang als nodig betrokken
kunnen blijven bij de geïncludeerde persoon. Zo kunnen zij de best passende zorg en begeleiding
bieden en een mogelijke terugval snel signaleren zodat de zorg en begeleiding tijdig naar een
hoger zorg en/of beveiligingsniveau kan worden opgeschaald. Ook (beschermd of begeleid) wonen
en samenwerking met penitentiaire inrichtingen is een relevante factor om voor deze doelgroep
continuiteit van zorg mogelijk te maken.

Postbus 433

5800 AK Venray
Wanssumseweg 12A

5807 EA Oostrum

T (047s) 63 s2 oo
F (0478) 63 s2 61

i nfo@d e rooysewisse [. n I

derooysewisse[.nl



Rt]t]lJSE
IlJISSEL

Daarnaast zorgt de Ketenveldnorm ervoor dat financiers (gemeente, zorgverzekeraar en
zorgkantoor), zorgaanbieders en hulpverleners intensiever met elkaar samenwerken om de zorg en
begeleiding voor deze specifieke doelgroep zo goed mogelijk te organiseren, Alle landelijke partijen
hebben zich gecommitteerd aan de implementatie en financiering van de Ketenveldnorm. Dit
proces wordt intensief gevolgd door de Ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid.

Pilot Limburg
Voor pilotregio Limburg is Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Rooyse Wissel kartrekker.
Vanuit twee brede werkgroepen is de aanpak in Limburg uitgewerkt. Het provinciale projectteam
heeft de aanpak bewaakt en indien nodig bijgestuurd. De aanpak bevat het gehele proces: vanaf
het moment van aanmelden van een potentiële levenslooppatiënt tot aan het kunnen sluiten van
een dossier.

Vanaf het moment dat iemand wordt geïncludeerd, wordt hij/zij begeleid door de
levensloopcasemanager. De levensloopcasemanager gaat met de betrokkene aan de slag en
regisseert, samen met de procesregisseur van het Zorg & Veiligheidshuis, de benodigde zorg en
ondersteuning op alle levensdomeinen. Hij onderhoudt ook het contact met de betrokken
ketenpaftners. Iedereen die om de geïncludeerde persoon staat vormt samen het levensloopteam.
Iemand wordt tot 2 jaar nadat hij/zij stabiel is, begeleid door het levensloopteam met de
levensloopcasemanager in een aanjagende, aansturende, uitvoerende of monitorende rol
(afhankelijk van wat nodig is voor continuiteit van zorg en begeleiding).

Wat hebben we tijdens de pilotperiode allemaal bereikt:
- Het aanmeldoverleg:

Door professionals vanuit zowel de veiligheids- als de zorgkant wordt beoordeeld of iemand
baat heeft bij de ketenveldnom. Het proces van aanmelden tot en met includeren is

beschreven.

Tijdens de pilotperiode heeft acht keer een aanmeldoverleg plaatsgevonden. Er zijn 32
personen aangemeld. Hiervan zijn 22 personen geïncludeerd. Wanneer iemand niet
geÏncludeerd wordt, wordt een gepast handelingsadvies meegegeven aan de aanmelder. Er zijn
dan nog mogelijkheden in het voorliggend veld, alvorens iemand op te nemen in de
ketenveldnorm.

- Beveiligde intensieve zorg:

Het uitgangspunt binnen de ketenveldnorm is dat iemand ambulant begeleid kan worden. Het
kan echter voorkomen dat het voor diegene beter is om tijdelijk beveiligde intensievere zorg te
ontvangen. Het proces hiervoor is opgesteld en afgestemd met alle organisaties die beveiligde
intensieve bedden hebben.

Er is landelijk een Coórdinatiepunt en een Dashboard beveiligde bedden ingericht, voor een
snel en actueel inzicht in de beschikbare plekken voor een persóon die acuut op een beveiligde
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afdeling moet worden opgenomen. ook worden eventuele knelpunten snel in ge

Zie vnq.nl/artikelen/ontwikkelingen- landelijk- coordinatiepunt- beveiliqde- bedden.

Handreiking gegevensdeling :

Er is landelijk een handreiking 'Gegevensdeling en privacy bij het toepassen van de
Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg' ontwikkeld. Hierin wordt
beschreven welke mogelijkheden en richtlijnen er zijn voor gegevensdeling wanneer een
persoon vrijwillig of onvrijwillig wordt geïncludeerd in de ketenveldnorm. De handreiking is te
vinden https://www.continuiteitvanzorg.nl/publicaties-ketenveldnorm-/. Een webinar hierover
werd in onze regio goed bezocht; ruim 45 professionals, waaronder enkele gemeentes, waren
online aanwezig.

Aanpak Ketenveldnorm LÍmburg :

Alles wat in Limburg is ontwikkeld, is beschreven in de'Aanpak Ketenveldnorm Limburg'. Deze

aanpak is bijna gereed. De borgíngsperíode wordt gebruikt voor evaluatie en de laatste punten

op de i. Dit kan leiden tot bijstelling van de aanpak.

Maatschappelijk businesscase :

Het onderzoeksbureau Significant Public heeft, onder alle pilotregio's, onderzoek gedaan naar
zes casussen. Het onderzoek geeft een eerste voorzichtige indicatie van de maatschappelijke
kosten en baten van de levensloopaanpak en een eerste doorkijk in de werking. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat ketenpartners elkaar door de Ketenveldnorm beter weten te vinden, waardoor
het vaker lukt om een casus 'vast te houden' en tot nieuwe oplossingen te komen. Ook helpt
het dat er tijdig beveiligde intensieve zorg beschikbaar is. De analyse laat ook zien dat het
werken met deze doelgroep veel van betrokken professionals vraagt en dat het benodigde
(woon)aanbod niet altijd beschikbaar is. Het rapport kunt u vinden via deze link:
httPs://www.continuiteitvanzorg. nl/uploads/files/Maatschappelijkeo/o20businesscaseso/o20keten

veldnormVo202020.pdf

Borgingsperiode
Zoals aangegeven is de pilot per l april 2O2t afgerond en zal per 1januari2022 de Ketenveldnorm
in werking treden. Ondanks dat er tijdens de pilot veel ontwikkeld, uitgeprobeerd en bijgesteld is,
is er nog een aantal activiteiten dat de komende periode de aandacht behoeft, zodat per 2022 de
ketenveldnorm care-as-usaul is. Dit zijn onder andere:
- de ketenveldnorm bestuurlijk borgen;
- onderzoeken of en op welke wijze bemoeizorg ingezet kan worden;
- toeleiding naar begeleiding intensiveren;
- organiseren van de uitstroom uit de ketenveldnorm;
- mogelijkheden met betrekking tot wonen verkennen;
- diverse informatiebijeenkomsten;
- optimaliseren van de aanpak Ketenveldnorm Limburg.

Daarnaast wordt een aantal zaken landelijk opgepakt, zoals borging van de Ketenveldnorm bij
Zorginstituut Nederland, verder uitwerking van de financiële afspraken, en de resultaten in kaart
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brengen middels een aantal business cases. Deze landelijke zaken zullen we vertalen naar de
aanpak in Limburg

Naast bovengenoemde punten, vindt gedurende de borgingsperiode ook de evaluatie van de pilot
plaats. Deze willen we voor de zomer afronden, zodat de geleerde lessen en genoemde
verbeteringen nog meegenomen kunnen worden tijdens de borgingsperiode.
De evaluatie vindt op meerder onderdelen plaats: de ontwikkelende processen (werkt datgene wat
gezamenlijk bedacht is), casuïstiek en de pilotorganisatie. Op casuïstiekniveau kijken we zowel
naar de personen die geïncludeerd zijn (heeft de ketenveldnorm toegevoegde waarde?) als naar
degene die niet geïncludeerd zijn (hebben we de juiste keuze gemaakt en heeft het gegeven
handelingsadvies de persoon geholpen?).

Voor zowel de borgingsperiode, als voor de reguliere werkzaamheden per 2022, heeft de Rooyse
Wissel aangeboden de coórdinerende zorgaanbieder te blijven voor de ketenveldnorm. De
provinciale projectgroep heeft hiermee ingestemd.

Financiering aanmeldoverleg
In de brief van de VNG van 25 mei 2020 (kenmerk TISB/U202000394) is aangegeven dat u een rol
heeft in de financiering van het aanmeldoverleg (€2.000 per aanmelding). Dit is een gemiddeld
bedrag gebaseerd op ervaringen in gemeenten uit de andere pilots in Oost-Nederland en Oost-
Brabant. De vergoeding geldt voor ieder aangemeld persoon, dus ongeacht of deze wordt
geÏncludeerd. De levensloopaanbieder declareert de kosten van de aanmeldfase per aanmelding bij
de gemeente waar de betrokkene verblijft. De vergoeding is bedoeld voor de partners die bij het
aanmeldoverleg aanwezig zijn en het overleg hebben voorbereid.

Informatiesessies
In september 2020 hebben we voor de gemeenten per regio (noord, midden en zuid) digitale
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nu de pilot afgerond is en we de komende periode
gebruiken voor de borging, organiseren we een nieuwe digitale bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst blikken we kort terug op de pilotperiode, maar kijken we vooral gezamenlijk naar de
toekomst en hoe de ketenveldnorm care-as-usual kan worden en wat de rol van de gemeente
daarin is.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Noord: dinsdag 15 juni van 15:00 tot 17:00 uur
Midden: maandag 21 juni van 13:00 tot 15:00 uur
Zuid: dinsdag 29 juni van 10:00 tot 12:00 uur

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via ketenveldnormlimburg@deroovsewissel.nl. De link om
deel te nemen aan de sessie ontvangt u na aanmelding. Indien u niet kunt tijdens de bijeenkomst
van uw regio, dan kunt u altijd aansluiten bij de bíjeenkomst van een andere regio.
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Zorgaanbieders

Bij de pilot zijn enkele aanbieders voor zorgt begeleiding, (beschermd) wonen of dagbesteding
betrokken. Wij realiseren ons.dat er veel meer aanbieders en partijen zijn en dat zij mogelijk beter
op de hoogte willen geraken van de Ketenveldnorm.
Voor hen organiseren wij in juli twee informatiebijeenkomsten waarin we uitleg geven over de
Ketenveldnorm.

U bent, in het kader van uw taak richting de burger, het beste bekend met de zorgaanbieders of
andere partijen binnen uw gemeente die voor deze doelgroep de best passende zorg, begeleiding,
(beschermd) wonen of dagbesteding kunnen bieden. Wij willen u dan ook vragen om deze
aanbieders/partijen uit te nodigen voor deze informatiebijeenkomsten. Zij kunnen zich aanmelden
via ketenveldnorm I imbu rq @derooysewissel. nl.

De bijeenkomsten voor aanbieders vinden plaats op

Dinsdag 13 juli van 14:30 tot 16:30 uur
Donderdag 15 juli van 10:00 tot 12:00 uur

Meer informatie
Voor meer informatie over de ketenveldnorm verwijzen wij u naar de landelijke websites
www.Levensloopaanpak.nl en www.continuiteitvanzorg.nl. Heeft u vragen of wilt u overleggen over
de Limburgse pilot en onze aanpak, graagl U kunt dan contact opnemen via onderstaande
contactgegevens:

Projectgroep: Angelique Moonen, Leontien van de Veen, Maud Elbers
Telefoon: O47B 635 200
Ema il : ketenveldnorm lim bu rg @deroovsewissel. n I

Uiteraard is het mogelijk dat de levensloopcasemanager, de procesregisseur van het
Veiligheidshuis of iemand van het provincíaal projectteam (digitaal) langs komt om u verder te
informeren, samen van gedachten te wisselen of praktische afspraken te maken.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendel roet

Algemeen directeur de Rooyse Wissel




