
PRAATPLAAT ZORG EN VEILIGHEID



Wijk-GGD'er

De wijk-GGD’er, ook wel wijkfunctionaris, zet in op het snijvlak van
veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met
verward gedrag af om escalaties te voorkomen. De wijk-GGD’er legt
daarbij een verbinding tussen openbare orde en veiligheid - het
domein waar de politie actief is - en zorg en welzijn - waarin
maatschappelijke organisaties actief zijn.

In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met
(zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft
en regelt dit. Het maakt daarbij niet uit of de persoon in kwestie al
in behandeling is van een zorg- of GGZ-instantie. Dit voorkomt
onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

Wat is het?
Ervaringen met Wijk-GGD'ers in gemeente Vught

Vught werkt al geruime tijd met de inzet van wijk-GGD’ers. De pilot wordt
uitgebreid genoemd in de evaluatie en de aanpak van het landelijke
aanjaag- en schakelteam personen met verward gedrag. De aanpak is een
best practice die uitblinkt op de punten van vroegsignalering en toeleiding.

De belangrijkste argumenten die in Vught van toepassing zijn om met
een wijk- GGD’er te werken:

Vaak is er binnen het wijkteam/sociaal domein of veiligheid nog geen
partij die ‘van de personen met verward gedrag is’; de wijk-GGD’er is
er wel van en is toegankelijk voor de doelgroep en voor ketenpartners
in de zorg.
De inzet van de wijk-GGD’er is een laagdrempelige oplossing voor de
gemeente, zonder een heel systeem te hoeven optuigen.
Met de wijk-GGD’er creëer je ruimte voor onconventionele
oplossingen, dwars door het systeem, maar binnen de wet. Dat is
nodig om de doelgroep te helpen die niet in het standaard 'systeem'
past.
De wijk-GGD’er werkt naast de wijkagent en richt zich op
vroegsignalering en preventie.
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Website Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Lokale pilots wijk-GGD'ers (ZonMw)

De wijk-GGD'er is een hulpverlener met zowel medische
als psychiatrische kennis. 

Het kennen van het netwerk, van huisarts tot eigenaar
van een supermarkt en tot de psychiater van de GGZ is
een vereiste om de inzet van een wijk-GGD'er  te doen
slagen.

Onder het  Actieprogramma lokale initiatieven mensen
met verward gedrag worden  wijk-GGD'ers in gemeenten
in Nederland bevorderd. In 23 gemeente in Nederland
worden op dit moment pilots en projecten gefinancierd
door ZonMw voor de uitrol en implementatie hiervan. 

Op dit moment is deze subsidieoproep gesloten, maar
voor toekomstige mogelijkheden kan de website van
ZonMw in de gaten worden gehouden voor
ondersteunende financiering voor de uitrol van wijk-
GGD'ers.

GGD's werken regionaal, maar om de wijk-GGD'er te laten
slagen moet deze het lokale netwerk kennen. Over de inzet maakt
een gemeente daarom op lokaal niveau inhoudelijke en
financiële afspraken. 

Een andere werkwijze om het in te kopen is om de wijk-GGD'ers in
dienst te nemen of aan het sociaal team te verbinden. 

Hoe financier je het?

Gemeente financieren de wijk-GGD'er uit het budget voor het
realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward
gedrag. Dit is apart opgenomen in de begroting, dan
wel  geïntegreerd in bijvoorbeeld het  Wmo-budget.  Een deel van
de kosten wordt terugverdiend doordat de adviseur veiligheid
minder tijd kwijt is aan managen van lastige casussen.

De gemeente kan detachering van een medewerker van een
andere organisatie (bijvoorbeeld de GGD) financieren  of zelf
een wijk-GGD'er in dienst nemen.

Werkwijzer en factsheets wijk-GGD'er (GGD Hart voor Brabant)

Landelijk Regionaal Lokaal

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-en-zorg/wijk-ggder/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/wijk-ggder/
https://www.ggdhvb.nl/professionals/over-de-ggd/wijk-ggd


Dagbesteding

Dagbesteding zijn activiteiten waarmee inwoners een zinvolle invulling
van een dag wordt geboden. Dagbesteding draagt bij aan het krijgen
van dagritme, participatie en vergroten van zelfstandigheid, en
daarmee aan de stabiliteit van leven. Daar komt bij dat een zinvolle
daginvulling een bijdrage levert aan iemands herstel na een
ontwrichtende ervaring.

Iedere voorziening die activiteiten biedt waarmee aan een inwoner een
daginvulling wordt gegeven, kan worden gerekend tot dagbesteding. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen drie  vormen:

ontwikkelingsgerichte dagbesteding is gericht op leren en het
vergroten van zelfredzaamheid.
arbeidsmatige dagbesteding biedt ontwikkelingsgericht dag-
besteding die zich ook richt op leren hoe je arbeid verricht.
belevingsgerichte dagbesteding heeft als doel 'onder de mensen
zijn'.

Wat is het?

Dat ik weer dingen doe

Een inwoner vertelt:

Financiën gaat de laatste tijd wel weer wat beter, gelukkig. Ik heb een tijdje bij
de Voedselbank gelopen, dus dat is minder leuk. Ik kan nu gewoon goed
rondkomen. Werk... ik ga binnenkort beginnen, vrijwillig en ik hoop dat ik daar
betaald werk van kan maken, als klasse-assistent bij een basisschool. Binnen
X hebben we een dagbesteding. We hebben een wandelgroep, een
spelletjesmiddag, kookproject, we hebben ook wel eens uitjes dat we naar
een museum gaan. Ik wil wel weer iets met sporten oppakken, daar ben ik
heel hard naar op zoek. Maar het is te ver voor mij, of ik vind het niet leuk of
het is te duur. Sinds ik bij X ben gekomen, heb ik het gevoel dat ik wel weer
onderdeel maak [van de samenleving], dat ik weer dingen doe. Dus sinds ik
bij X ben weer wel. De ene dag, normaal gesproken op maandag ga ik om
half 12 wandelen met de wandelgroep, 's middags doe ik boodschappen ofzo
en 's avonds sport ik met X. Nu op de dinsdag ga ik beginnen bij die school.
Soms doe ik een kookproject. Het verschilt echt per dag wat ik te doen heb en
hoe laat ik dan opsta. Het is niet verplicht, je mag zelf kiezen of je er wel of
niet bij bent.

Oktober 2019
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Rapport Dagbesteding in ontwikkeling (Movisie)

Infokaart Zinvolle daginvulling bij GGZ-problematiek (Movisie)

De inkoop- en contractvorm van de dagbesteding hangt in grote mate
af van de mate van specialisme en expertise die de gemeente wenst.
Voor het grootste deel van de dagbestedingen kan de gemeente
aanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen lokaal (of regionaal)
contracteren met een raamovereenkomst. Zo is er veel verschillend
aanbod beschikbaar en wordt de voorziening betaald op basis van
werkelijke inzet.

Voor het aanbod waarop de gemeente een grotere mate van expertise
bij de begeleiders van de dagbesteding  wenst,  bijvoorbeeld bij GGZ-
problematiek,  arbeidsmatige dagbesteding of voor inwoners die
terugkeren uit verblijf of detentie, kunnen specifieke percelen worden
opgenomen in een aanbesteding waarop één of enkele aanbieders
gegund worden. In die percelen kunnen zwaardere kwaliteitseisen aan
deze voorzieningen en  de gevraagde expertise van de begeleiders in
deze voorzieningen gesteld worden.

Hoe financier je het?

Gemeenten financieren dagbesteding vanuit de Wmo. Dagbesteding
als geïndiceerde zorg biedt de mogelijkheid om resultaatgericht aan de
(arbeidsmatige) ontwikkeling van een kwetsbare inwoner te werken.
Dagbesteding kan ook als algemene voorziening georganiseerd
worden. De financiering van deze voorzieningen is vaak in de vorm van
een subsidie.  Inwoners kunnen zo  vrij gebruik maken van
de activiteiten, zoals een inloopvoorziening. Voor inwoners met GGZ-
of andere complexe  problematiek werkt de vrije toegang
drempelverlagend.
Subsidie leent zich ook om samenwerking rond  innovatieve
dagbestedingvormen te financieren (zie Aandachtspunten)

Website Pianoo Expertisecentrum aanbesteden

Landelijk Regionaal Lokaal

De gemeente heeft op het snijvlak van zorg en veiligheid een
aantal samenwerkingspartners zoals de reclassering of de
zorgverzekering. Om innovatief  aanbod op dat snijvlak te
realiseren kan de gemeente in samenwerking met aanbieder en
samenwerkingspartner aanbod ontwikkelen, samenwerkings-
afspraken maken en financiering beschikbaar stellen.

De wachttijd tussen aanvraag en uiteindelijke afgifte van een
beschikking kan soms acht weken duren. Voor inwoners bij wie
verwacht wordt dat de  problematiek in die tijd verergert is dat
onwenselijk. Door in de contracten met aanbieders afspraken te
maken over de mogelijkheid van  een eerdere start (zonder
administratieve verwerking van de beschikking), kan dit worden
voorkomen.

Naast de dagbesteding an sich is de gemeente ook
verantwoordelijk voor het vervoer naar de dagbesteding. Dit kan
in de inkoop als perceel  mee worden genomen. Aanbieders
met voldoende schaalgrootte regelen het vervoer vaak zelf en
schrijven in op dit perceel.  Voor aanbieder die geen vervoer
aanbieden kan de gemeente het vervoer organiseren door aan
te sluiten bij bestaande vervoersdiensten. De  gemeente kan
bijvoorbeeld contracten afsluiten of maatwerkafspraken maken
met het doelgroepenvervoer, inwoners (laten) trainen in reizen
met het OV en  trein- en buskaartjes vergoeden of vrijwilligers
(laten) inzetten die mensen halen en brengen. 

Aandachtspunten

Daginvulling en participatie (GGZ standaarden)

http://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/wp-content/uploads/2017/05/Dagbesteding-in-ontwikkeling-MOV-12795244-1.0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-02/120219-infokaart%20kwaliteitsstandaard%20ggz-daginvulling.pdf
https://www.pianoo.nl/nl
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/daginvulling-en-participatie/inleiding


Herstelacademie

Wat is het? Belooft veel goeds

Een inwoner vertelt:

In mijn eigen tijd ben ik ook veel met muziek bezig. En maak ik dus raps over
ontwrichting, over mijn visie op de wereld, probeer ik een waardige
boodschap over te brengen. En uiteindelijk wil ik, ik heb nu heel veel grip op
mijn leven, en wil ik een eigen bedrijfje gaan starten in 2020, dus dit jaar. Ik
heb nu de Engels naam ‘Message to dignify’, en dat is het overbrengen van
een waardige boodschap, daar komt het op neer. En wat ik wil gaan doen is
motivational speaking en rappen.

Ik word nu supervaak gevraagd voor congressen, symposia, bijeenkomsten,
om rapworkshops te geven. Of optredens te doen en mijn herstelverhaal te
delen. En dat gaat gewoon heel goed. Ja, ik krijg lovende reacties. Ik heb met
‘Rap je herstel’ groep vorig jaar tijdens de Week van de psychiatrie, of in die
periode is ons gevraagd om een lied te maken over het thema
zichtbaarheid. Dat was het thema van de Week van de psychiatrie vorig
jaar. En toen hebben wij een lied gemaakt, ‘zichtbaarheid’, en dat is gewoon
niet normaal hoe mensen daarop reageren; mensen raken ontroerd, we
krijgen soms hele lange mails met wat het mensen doet, mensen die ik in
tranen heb zien staan. Dus belooft veel goeds. Ik ben heel tevreden gestemd
over mijn ambities, toekomstplannen.

Januari 2020
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Herstelacademies zoeken actief samenwerking met
maatschappelijke partners die hulp bieden aan mensen
met psychische of psychiatrische problematiek en op het
snijvlak van zorg en veiligheid, zoals verslavingszorg, GGZ,
Leger des Heils, beschermd wonen, maatschappelijke
opvang, tussenvoorzieningen of de gemeente. 

Een herstelacademie is voor iedereen toegankelijk,
ongeacht zijn of haar  achtergrond of 'etiket'. De
herstelacademie zal weinig tot geen gegevens bijhouden
van deelnemers. Maak als gemeente daarom vooraf goede
afspraken over waarover de herstelacademie
verantwoording van de subsidie aflegt. Dat kan
bijvoorbeeld wel zijn hoeveel deelnemers er in een jaar zijn
geweest en of deze deelnemers tevreden zijn.

Gemeenten kunnen het opzetten van een herstelacademies in hun
gemeente of regio aanjagen door partijen actief uit te nodigen
hiermee aan de slag te gaan, maar de herstelacademie valt of staat
met de motivatie van ervaringsdeskundigen en peers om het op te
richten en draaiende te houden.
In dat geval kan de gemeente financiële ondersteuning bieden voor
de exploitatie van de herstelacademie.

Hoe financier je het?

Herstelacademies ontstaan vaak als initiatief verbonden aan een
maatschappelijke organisatie en zijn voor financiering afhankelijk
van (particuliere)  fondsenwerving,  zorg- en gemeentelijke
budgetten.

Gemeenten kunnen een herstelacademie financieren door middel
van een  subsidie. De herstelacademie is dan een algemene
voorziening waar inwoners kunnen inlopen wanneer zij willen.  De
gemeente financiert daarmee de beschikbaarheid van de
voorziening.

Herstel en herstelondersteuning (website kenniscentrum Phrenos)

Een herstelacademie is een vorm van een zelfregie-
of  herstelinitiatief waar mensen die een ontwrichtende ervaring
meemaakten naar eigen behoefte kunnen werken aan hun herstel.
Herstelacademies staan naast  de zorg vanuit de GGZ. Het grote
verschil van een herstelacademie met een behandeling vanuit de
GGZ is dat er bij de herstelacademie geen behandeldoelen zijn en
mensen zelf invulling geven aan hun proces (bij de
herstelacademies noemen ze dit de vrije ruimte).

Herstelacademies zijn inloopvoorzieningen waar inwoners
cursussen over herstel en zelfhulp kunnen volgen, bijvoorbeeld
trainingen zoals Wellness Recovery Action Plan (WRAP) en Werken
met eigen ervaring (WMEE). De inwoner gaat bij de herstelacademie
in zijn eigen tempo aan de slag om zijn of haar leven weer op te
pakken en meer vorm te geven zoals hij of zij dat wil. Met peers
reflecteren is hier onderdeel van.  Peer support en ondersteuning
door ervaringsdeskundigen zijn onlosmakelijk verbonden met de
herstelacademies. Het initiatief om een herstelacademie op te
zetten wordt vaak genomen door ervaringsdeskundigen.

Brochure Herstelacademie met praktijkvoorbeelden (Werkplaats

herstelonderteuning)

Handelingsbank zorg en veiligheid (VNG)

Herstelacademies en zelfregienetwerken (website MIND platform)

https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/herstel-herstelondersteuning/
https://www.herstelondersteuning.nl/wp-content/uploads/2017/09/Brochure_Herstelacademie_web.pdf
https://vng.nl/artikelen/knelpunt-beperkte-mogelijkheden-voor-intensieve-behandeling
https://mindplatform.nl/project/herstelacademies-zelfregienetwerken-2


Tussenvoorzieningen

Tussenvoorzieningen zijn woon-zorgvoorzieningen die plaats bieden aan
inwoners met een licht verstandelijke beperking en een psychische
kwetsbaarheid. In deze voorzieningen komen VG, GGZ en Wmo samen.

Tussenvoorzieningen kunnen een plaats bieden aan inwoners om vanuit
het eigen huis naar toe te gaat om op adem te komen, en daarna weer
terug naar huis te gaan (time-outvoorziening). Het is een plek voor
mensen in psychische nood om even tot rust te komen zodat een crisis
of een opname in een GGZ-instelling voorkomen kan worden (De VG-
sector kent geen crisisopvang, mensen met een licht verstandelijke
beperking die een crisis doormaken  zullen dan  ook naar een GGZ-
instelling gaan). 

Een andere vorm is dat een inwoner met GGZ-problematiek en/of een
licht verstandelijke beperking  na een klinische opname of na detentie er
tijdelijk terecht kan omdat een eigen woning nog buiten handbereik is. De
tussenvoorziening dient dan om  de stap tussen intra- en extramuraal
wonen te kunnen zetten. Naast het dak boven het hoofd kan er ook
behandeling geboden worden.

Wat is het?
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Sneller onderdak voor kwetsbare Rotterdammers
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Om een tussenvoorziening te realiseren werk je als gemeente
samen met partners die de opvang kunnen organiseren. Het
Leger des Heils is hierin landelijk een bekende organisatie, en
daarnaast zijn er in iedere regio en soms
gemeente  vergelijkbare organisaties actief. Het verschil
in culturele of religieuze achtergrond van mensen  vraagt om
verschillend aanbod.

Ook  zijn er verschillende tussenvoorzieningen  passend bij de
aard van de problematiek of achtergrond van de mensen.
Denk aan de verschillende benadering van mensen die
behandeld zijn voor verslaving, GGZ, een licht verstandelijke
beperking hebben,  of die uit detentie komen. Of mensen die
uit forensische zorg komen. 

Er is veel vraag naar overbruggende woonvormen. Denk dus
goed na en maak heldere afspraken wie van welke
tussenvoorziening gebruik kan maken, of er een verwijzing
nodig is  en hoe die dan verloopt. De verwijzing kan
bijvoorbeeld via de Wmo, of je maakt afspraken met lokale
huisartsen. Maar er zijn ook voorbeelden van  time-
outvoorzieningen waar een inwoner op eigen aangeven
naartoe kan, zonder verwijzing. 

ZonMw biedt subsidiemogelijkheden voor het realiseren van
tussenvoorzieningen.

Een passende inkoopvorm hangt af van verschillende factoren en
beleidskeuzes. Bijvoorbeeld:

zijn er locaties beschikbaar in de gemeente?
om hoeveel inwoners uit de gemeente gaat het?
wordt het een laagdrempelige of geïndiceerde voorziening?
heeft de gemeente voldoende schaalgrootte?
wil je middelen inzetten die bij de centrumgemeente liggen?
wil je starten met een pilot?

De eerste stap voor het inkopen van tussenvoorzieningen is daarom het
ontwikkelen van een plan van aanpak en een inkoopstrategie die past bij
de eisen die je stelt aan de voorziening en de context van je gemeente.

Hoe financier je het?

Tussenvoorzieningen kunnen door gemeenten gefinancierd worden met
middelen vanuit  de Wmo. Financiering middels  Wmo-middelen  loopt
via de centrumgemeente. De financiering van de zorg die in de
woonvoorziening wordt ingezet kan via de reguliere stromen lopen.

De financiering van de voorziening  kan via een  lumpsum worden
uitgekeerd. Daarbij wordt  het uit te keren bedrag vooraf berekend,
bijvoorbeeld door rekening te houden met een verwacht aantal
gebruikers, de kosten per gebruiker en andere vaste kosten.
Een andere optie is om in het contract afspraken te maken over een
(maximum) tarief per etmaal, wat op declaratiebasis wordt betaald.

Handelingsbank zorg en veiligheid (VNG)

De ontbrekende schakel

Gemeente Rotterdam werkt aan een semi-beveiligde woon-

zorgvoorziening die de ontbrekende schakel is in de aanpak voor

inwoners met een hoog risicoprofiel en onderliggende GGZ-

problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Vanwege de

combinatie van problematiek passen zij niet binnen de reguliere woon,

verblijfs- en klinische zorg, waardoor deze mensen tussen wal en schip

vallen.

Deze tussenvoorziening in Rotterdam voorziet in een time-outfunctie

om de zorg voor zelfstandig wonende inwoners op te schalen wanneer

hun situatie escaleert. Ook biedt het een plek aan inwoners die

uitstromen uit de forensische zorg. De voorziening gaat plaats bieden

aan 30 tot 40 mensen.

Procesplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en
beschermd wonen (VNG)

Praktijkprojecten gericht op de 9 bouwstenen voor een goed
werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor
mensen met verward gedrag

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kwetsbare-rotterdammers/
https://vng.nl/artikelen/knelpunt-geen-geschikte-behandeling-of-opnameplek
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/procesplan_doordecentralisatie_mo_bw_191104-1.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/projecten/


Bemoeizorg

Bemoeizorg is  een outreachende interventie waarbij (ongevraagd)
ondersteuning wordt geboden. Bij inwoners die zorg mijden wordt
geprobeerd hen te laten onderkennen dat zij hulp nodig hebben en
hen te motiveren richting specialistische zorg. Het betreft intensieve
zorg en hulp aan  mensen met  psychosociale en psychiatrische
problematiek.  Partijen die bemoeizorg aanbieden, namelijk
wijkteams, GGD  en GGZ-aanbieders, doen dit steeds vaker in
gezamenlijke al dan niet gespecialiseerde gebiedsteams.

Bemoeizorgers hebben veel expertise en ervaring bij het benaderen
van mensen die zorg mijden. Daarnaast beschikken ze over
instrumenten en technieken om lichte vormen van drang en dwang
uit te oefenen.

Bemoeizorg kenmerkt zich door het vertrouwen wekken en een
relatie opbouwen met een zorgmijder, en deze langdurend
begeleiden of toeleiden naar reguliere zorg.  Deze taken worden
doorgaans uitgevoerd door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
of maatschappelijk werkers.

Wat is het?

GGZ in de wijk

In 2019 startte de  gemeente Zeist met de uitrol van een
gebiedsgerichte  manier van werken waarmee  de aansluiting tussen
sociaal domein en GGZ wordt versterkt: GGZ in de wijk. Kern van de
aanpak is gezamenlijk zorgen voor een stabiele leefomgeving bij
complexe casussen, in de eigen woonomgeving. 

Professionals brengen in het tweewekelijkse casuïstiekoverleg
zelf  casussen in, waarna er met alle aanwezige expertise in
het gebiedsteam gezamenlijk een plan wordt gemaakt. Ook bemoeizorg
sluit hierbij aan, en is daarin een onmisbare schakel gebleken.

Uit de monitor van het project blijkt dat  volgens  deelnemende
professionals sinds de zomer van 2019 en april 2020 de samenwerking
rondom deze complexe casuïstiek met ruim een punt is verbeterd.
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Uitvoeringsplan bemoeizorg nieuwe stijl Brabant Noordoost-Oost
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Een bemoeizorgteam werkt intensief samen met GGZ-
organisaties, maatschappelijke opvang, woningbouw-
corporaties, huisartsen, GGD en politie. De gemeente kan
met aanbieders van bemoeizorg (al dan niet onder Wmo
of Zvw) afspraken maken over advies en consultatie-uren
in de wijk. Het bemoeizorgteam kan worden bevraagd
door professionals om vanuit hun expertise mee te
denken, deel te nemen aan casuïstiekoverleg of te
ondersteunen bij een huisbezoek aan een zorgmijder,
waarna de professional daarna zelfstandig verder kan. 

Bemoeizorg kan door gemeenten  georganiseerd worden
via de Wmo. Aanbieders van bemoeizorg bieden vaak ook
zorgvormen die gefinancierd worden vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz) of Zvw. Benut de expertise van je
bemoeizorgteam  en het aanbod van je bemoeizorg-
aanbieders om kwetsbare inwoners toe te leiden naar de
best passende zorg die beschikbaar is. Dat kan zijn binnen
de Wmo, maar ook in de Wlz of Zvw. 

Gemeenten kunnen bemoeizorg lokaal of regionaal inkopen als
specialistische vorm van Begeleiding. Het ligt voor de hand om het
in de aanbesteding voor Wmo-Begeleiding op te nemen. Deze
aanbestedingen worden vaak regionaal uitgevoerd.

Gemeenten die een laagdrempelige opstap naar inkoop van het
product bemoeizorg willen, kunnen met aanbieders afspraken
maken over de inzet van consultatie-uren in de wijk. 

Hoe financier je het?

Bemoeizorg kan door de gemeente  worden gefinancierd als
maatwerkvoorziening binnen het Wmo-product Begeleiding. 

Bemoeizorg kan soms gefinancierd worden vanuit de  Zvw,
bijvoorbeeld  daar waar Zvw-gefinancierde zorg onderdeel
uitmaakt van de F-ACT teams.

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (met daarin hoe

bemoeizorg te implementeren) (GGD GHOR Nederland, GGZ

Nederland, KNMG)

Handelingsbank zorg en veiligheid (VNG)

Gebiedsgericht werken GGZ gemeente Zeist

https://docplayer.nl/57253217-Uitvoeringsplan-bemoeizorg-nieuwe-stijl-regio-brabant-noordoost-oost.html
https://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Handreiking%20Gegevensuitwisseling%20in%20de%20bemoeizorg.pdf
https://vng.nl/artikelen/knelpunt-beperkte-mogelijkheden-voor-intensieve-behandeling
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/project-verbreding-en-monitoring-gebiedsgericht-werken-ggz-in-de-gemeente-zeist/


Waakvlambegeleiding

Waakvlambegeleiding is laagintensieve hulp, vaak  na afloop van
een intensievere ondersteuningsperiode. Via waakvlambegeleiding
wordt er  vinger aan de pols gehouden. Zo kan de inwoner
makkelijker  stabiel blijven  en/of wordt  achteruitgang  voorkomen.
Daarnaast kan ondersteuning snel  op of afgeschaald
worden indien de specifieke situatie van de inwoner verslechterd of
verbeterd. Ook kan de inwoner zelf aan de bel trekken op het
moment dat zijn of haar stabiliteit vermindert.

Waakvlambegeleiding wordt ingezet als preventieve nazorg   na
een traject of om intensievere begeleiding af te bouwen. Er wordt
bijvoorbeeld tot twee uur per maand contact met de inwoner
gezocht. Groot voordeel van waakvlambegeleiding als nazorg is dat
de inwoner snel een beroep kan doen op ondersteuning zonder dat
er een nieuw hulpverleningstraject opgestart hoeft te worden.

Wat is het?
Mensen moeten eerst in crisis belanden

Een inwoner vertelt:

De nazorg kon wel beter, het was erg gehaast. Ik had graag meer gesprekken
met de casemanager gehad en er was ook weinig communicatie tussen
hulpverleners en het buurtteam. De gesprekken met het buurtteam en de
hulpverlener liepen naast elkaar, in plaats van met elkaar.Mensen moeten
eerst in crisis belanden voordat er hulp geboden kan worden.

In de periode dat ik steun kreeg van de POH merkte ik dat de wisseling van het
buurtteam mij best veel stress opleverde, omdat ik tegelijkertijd ook de
stressvolle periode meemaakte van het verhuizen en het afstuderen. Daarom
heb ik toen geprobeerd om bij de kliniek nog een kort traject van een halfjaar
te krijgen om te kijken of ik daar tools kon krijgen om beter met de stress om te
kunnen gaan. Ik wilde bij die vertrouwde mensen weer leren stappen te maken.
Ik kon daar alleen niet meer terecht, omdat ik niet ver genoeg heen was.

Wanneer iemand terug dreigt te vallen, probeer dan hulp te bieden, in plaats
van te zeggen dat je er niet meer hoort omdat je psychosevrij bent. Wat ik ze
dus als tip zou willen meegeven, is om beter te kijken naar de nazorg. Hoe
kunnen mensen medicatie afbouwen, hoe kunnen ze overstappen naar de
buurtteams en wat is daarvoor nodig? Wat als het dreigt mis te gaan, wat voor
teams zijn er dan nodig? En hoe ver moet het komen om de hulp even op te
schalen voor een korte periode? Verder ben ik wel heel goed geholpen en ben
ik blij dat ik op het moment dat ik in crisis zat, wel bij de kliniek terechtkon.
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Aandachtspunten

Hoe koop je het in? 

Meer informatie 

Hoe financier je het?

Gemeenten financieren waakvlambegeleiding  als een variant
binnen het Wmo-product Begeleiding. De waakvlambegeleiding is
een geïndiceerde voorziening. 

Er kan een vast bedrag per inwoner voor een te behalen
resultaat afgesproken worden. In dat geval zal de gemeente bij het
afgeven van de indicatie afspraken maken met de zorgaanbieder
wat het resultaat voor die inwoner  is. De zorgaanbieder bepaalt
(met de inwoner) de intensiteit van de begeleiding om dat resultaat
te behalen.
Een andere mogelijkheid is om een uurtarief en budgetplafond af
te spreken, zodat de zorgaanbieder achteraf de uren kan declareren
maar wel binnen de grenzen van wat de gemeente als intensiteit
passend bij waakvlambegeleiding beschouwt. 

Landelijk Regionaal Lokaal

Nieuwsbericht De 'waakvlam-plus': een extra maatje in het zorgaanbod
(BNdestem)

Nieuwsbericht Proef met Waakvlam-ondersteuning (MEE)

Artikel  Wat Rotterdam doet voor mensen met een licht verstandelijke
beperking (Movisies 2018-1)

Casusboek Wmo Welzijn Nieuwe Stijl (Wmo Werkplaats Nijmegen)

Inkoop van Waakvlambegeleiding wordt meegenomen in de
gemeentelijke  aanbesteding voor Wmo-Begeleiding. Gemeenten
die regionaal samenwerken in deze inkoop nemen het daarin mee.

Bedenk  samen met de zorgaanbieder hoe je de
waakvlambegeleiding vorm geeft, zodat het goed aansluit
op de andere vormen van Begeleiding en zo ook echt als
nazorg kan functioneren.

Waakvlambegeleiding kan worden ingezet na afronden
van een begeleidingstraject, maar ook  om een andere
indicatie eerder te beëindigen. Leg afspraken over de rol
van de aanbieder (om aan te geven wanneer het gewenst
is om waakvlambegeleiding bij een inwoner in te zetten)
vast in het contract. Het kan uit een evaluatiegesprek na
het traject van de inwoner komen, maar je kunt ook
vragen aan de aanbieder om er actief op te  signaleren
tijdens het traject. 

Bij het afgeven van de indicatie maak je afspraken met de
zorgaanbieder over het resultaat van de waakvlam-
begeleiding, zoals het stabiel houden van de situatie of
het oog hebben voor op- en afschalen van ondersteuning.
Benoem daarin ook  expliciet hoe het voorliggend veld
ingezet kan worden voor de afschaling van ondersteuning.

Waakvlambegeleiding wordt idealiter uitgevoerd door een
hulpverlener waarmee de inwoner een vertrouwensband
heeft. Dat verlaagt de drempel voor de inwoner om zelf
aan de bel te trekken bij achteruitgang.

https://www.bndestem.nl/etten-leur/de-waakvlam-plus-een-extra-maatje-in-het-zorgaanbod~a7de2ce3/?referrer=https://www.google.com/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/actueel/proef-met-waakvlam-ondersteuning
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/33/#zoom=z
https://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/files/2009/12/Casusboek-Wmo-Welzijn-Nieuwe-Stijl-2015-002.pdf?file=2009/12/Casusboek-Wmo-Welzijn-Nieuwe-Stijl-2015-002.pdf

