
Factsheet Ketenveldnorm levensloopaanpak

van proeftuin naar gemeenschappelijke tuin

2018 Start Overijssel als één van de 

proeftuinen ketenveldnorm Levensloop-

functie en beveiligde intensieve zorg om 

te zorgen voor samenhang in zorgaanbod 

aan mensen die vaak gevaarlijk gedrag 

(kunnen) vertonen, door psychiatrische 

problemen, een verslaving of een  
verstandelijke beperking.   

DOEL IS:  
Verbeteren van kwaliteit van leven en verminderen 

van overlast van mensen die (potentieel) gevaarlijk 

gedrag vertonen, als gevolg van een psychische 

stoornis en/of een verstandelijke beperking.

RESULTATEN 
23 geïncludeerde mensen.

Stabilisatie en afname incidenten. 

Ze werden niet in de steek gelaten waardoor 

er een vertrouwensband is ontstaan.  

Er zijn lange termijn plannen gemaakt  

en passende opnameplekken gezocht  

en gevonden.

Naasten waren niet meer de enige rode draad.

Samenwerking met gemeenten en zorg-  

en veiligheidshuizen is verstevigd  

 Op casusniveau én bestuurlijk 

Toegenomen gezamenlijke verantwoordelijkheid: 

We zoeken elkaar steeds eerder op en 

denken vooraf samen na over traject en 

taakverdeling. 

Maar knelpunt: crisis in casus zet  

samenwerking onder druk! 

Financiering: kwetsbare keten door vele stelsels.

Al wél gelukt: financiers steunen  

ketenveldnorm .

Geen beschikbaarheidsvergoeding bedden.

 

Gegevensdeling:

Zorg- en veiligheidshuizen zijn belangrijke 

plekken voor aanmelding.

Uitwisseling van gegevens kan niet altijd bij 

GGZ- en VG-instellingen.

INZICHTEN 
De kracht van het Levensloopteam is de 

verbinding tussen organisaties en de 

multidisciplinaire samenstelling:  

verschillende expertises, ervaringen,  

functies en achtergronden.

1 plan en 1 netwerk van samenwerkingspartners  

WERKWIJZE 
In de proeftuin ketenveldnorm Overijssel werken 

Transfore, Tactus en Trajectum volgens de forFACT 

methodiek intensief samen in één multidisciplinair 

Levensloopteam.
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zorgprofessionals,  

 agogen, psychiaters, 

ervaringsdeskundigen en 

maatschappelijk werkers

Geen wondermiddel, maar wel: afname 

van incidenten en toename van stabiliteit.

Wat maakt het verschil?
Levensloopaanpak is lange adem

Flexibele inzet

Buiten de kaders om denken

Samen kan er meer

Levensloopteam als vertrouwd  

aanspreekpunt

Borging van kennis en ervaring persoon 

(levensloop, gedrag)

“Ik ben weer familie  
in plaats van hulpverlener” 

“Houden jullie  
dan nooit op? Nee!” 

HOE VERDER? 
Gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Door meer ervaring, meer inzicht in lange 

termijneffecten levensloopaanpak.

Onderzoeken nieuwe mogelijkheden 

(beschermd) wonen.

Verbinding met landelijk/overige regio’s. 

www.levensloopaanpak.nl

blijven investeren - blijven 
evalueren - blijven werken 
aan reële verwachtingen


