Verlenging van de pilot Ketenveldnorm met een jaar in de vier proeftuinen
Eerste pilotjaar met het werkdocument van de Ketenveldnorm
Het pilotjaar 2019 van de Levensloopfunctie is bijna ten einde. De vier proeftuinregio’s hebben het
afgelopen jaar heel hard gewerkt om een draagvlak te creëren in hun regio en medewerkers van
regionale partijen te informeren over de levensloopfunctie. Alle vier proeftuinregio’s hebben een voor
hen passende structuur ingericht voor de aanmelding van cliënten voor de Ketenveldnorm. Er zijn
levensloopteams gestart, er is personeel voor gezocht, er zijn werkafspraken gemaakt en deze
medewerkers zijn opgeleid. De regio’s wisselen onderling veel uit, zodat zij van elkaars ervaringen en
werkwijzen kunnen leren. Hier en daar met vallen en opstaan en soms roeiend tegen de stroom in zijn
regionaal goede resultaten zijn geboekt. Daarop mogen de projectleiders, maar ook voor alle
betrokkenen ketenpartners in de vier regio’s, met recht trots zijn.
Verlenging van de pilot Ketenveldnorm met een jaar in de vier proeftuinen
De pilotregio’s hebben de facto ca 9 maanden kunnen draaien. Deze tijd blijkt te kort te zijn om een
complex verandertraject als het invoeren van de Ketenveldnorm te kunnen uitvoeren. Er zijn al hele
mooie resultaten bereikt, maar er is nog te weinig ervaring op gedaan om de volledige implementatie te
kunnen doen. Vooral het op- en afschalen is in de praktijk nog vrijwel niet aan de orde geweest. De
beide ministeries hebben toegezegd dat zij met ZonMW ook zullen zorgen dat de projectkosten worden
betaald. Het landelijk projectteam heeft van de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid de
instemming en volle medewerking gekregen om de implementatie van de Ketenveldnorm tot eind 2020
in de vier proeftuinen voort te zetten. Ook zij willen dat de implementatie van de Ketenveldnorm slaagt
en zij willen er alles aan doen om ons daarbij ook te helpen. Dat een verlenging van het pilotjaar nodig
is onderschrijven zij dan ook en zij zullen met ZonMW ook zorgen dat de projectkosten gefaciliteerd
worden.
Bekostiging en gegevensdeling op individuele zorg aan cliënten
Wat ons duidelijk is geworden is dat de ministeries er ook alles aan willen doen om landelijk te helpen
met de vraagstukken van de bekostiging en de gegevensdeling. Zij zien heel goed dat er in de regio's
heel hard gewerkt wordt, maar zij zien ook dat de regio's nu struikelen over een aantal
randvoorwaarden in de bekostiging en gegevensdeling die niet landelijk geregeld zijn en daardoor ook
regionaal moeizaam tot stand kunnen komen. We stellen deze maand een oplossing voor de
bekostiging van de aanmeldfase in het verlengde pilotjaar voor aan de ministeries, de landelijke partijen
en de regio’s. Als er een GO is op die tijdelijke oplossing, dan is de eerste ergste druk van de ketel en
liggen de financiële risico’s niet langer alleen bij de levensloopaanbieders. In de eerste maanden van
2020 wordt ook direct doorgepakt om een structurele oplossing voor de bekostiging te bespreken. De
oplossing voor de gegevensdeling kan mogelijk langer duren omdat daar zeer gespecialiseerde kennis
voor nodig is om dit goed uit te werken. Die kennis is schaars. De ministeries zijn de komende
maanden daarom nauwer betrokken zodat zij de landelijke interventies die zij kunnen inzetten ook
daadwerkelijk kunnen oppakken. Dat betekent dat zij partijen (landelijk -inclusief zichzelf-, regionaal en
lokaal) aan willen gaan spreken als dat nodig is om landelijke- en regionale voortgang te
bewerkstelligen. Zij hebben input vanuit de proeftuinen nodig om dit aanspreken ook te kunnen doen.
Handreiking
De handreiking wordt begin 2020 gedeeld met alle partijen, zodat beginnende regio’s er ook hun
voordeel mee kunnen doen bij de voorbereidingen van de zorgketen en de bestuurlijke keten. Voor de
in- en verkoopketen is eerst verduidelijking vanuit de landelijke regelgeving nodig.
Hoe verder met de andere regio’s
In maart organiseren we een bijeenkomst voor de regio’s die dán hun voorbereiding voor invoering op
stapel hebben staan. Leren van elkaar is een groot goed en dat zal dan ook daar weer gebeuren.
Meer weten? mves@ggznederland.nl of wverhave@vgn.nl

