
 

   

 

‘Sluitende aanpak zorg en ondersteuning, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’ 
Subsidieaanvraag vervolgprogramma 2019-2021 

Middels deze notitie vragen we opnieuw financiering aan voor het project Sluitende Aanpak voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Gelderland-zuid.  Het projectprogramma dat 5 maart 
2019 jl. ten einde liep (projectnummer 638010008), willen we graag met twee jaar verlengen. Voor de eerste 
drie maanden hiervan is inmiddels overbruggingsfinanciering aangevraagd en gehonoreerd.  

Niet anders dan de conclusie in de eindrapportage van het Schakelteam/oktober 2018, constateren 
we dat ook in de regio Gelderland-Zuid veel goede dingen gebeuren.  Er is door middel van pilots veel werk 
verzet maar er valt ook nog veel werk te verrichten met oog op passende persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid en risico op verward gedrag. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet verplichte Ggz, de verdere ambulantisering (met oog op 
decentralisatie van BW en MO), het organiseren van de beveiligde zorg (volgens de ketenveldnorm) of de 
campagne Sociale Inclusie.   

In de stuurgroep is, in het licht van deze constatering, reeds medio 2018 het besluit genomen om 
ook na 4 maart 2019 door te gaan. De stuurgroep betreft een brede samenstelling met vertegenwoordiging 
van partners uit het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Zij is daarmee bij uitstek een geschikt gremium om 
huidige en toekomstige opdrachten bij onder te brengen en heeft ook onderling vertrouwen opgebouwd.  

Sinds 2016 wordt in de regio Gelderland-Zuid flink geïnvesteerd in dit solide netwerk. Op basis van 
bestuurlijk draagvlak van burgemeesters & wethouders, alsook van bestuurders van zorg en 
welzijnsorganisaties is in de periode van 2017 - 2019 het programma  uitgevoerd. Alle gemeenten hadden 
de opdracht van het ministerie VWS, ministerie V&J en de VNG om per 1 oktober 2018 een goed werkende 
en sluitende aanpak gereed te hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (een risico op) 
verward gedrag. Het Schakelteam heeft een belangrijke rol gespeeld om diverse regionale projecten in 
Nederland te ondersteunen om deze opdracht te vervullen.  

 
Missie sluitende aanpak 

Eind 2018 is in opdracht van de stuurgroep Sluitende Aanpak een projectevaluatie uitgevoerd om het 
vervolgprogramma te formuleren. Er wordt van de deelnemers in deze volgende fase nog meer 
eigenaarschap verwacht om de visie in de dagelijkse praktijk te brengen. Dit geldt niet alleen in settingen van 
de praktijkinnovaties, maar juist ook qua inspanning van netwerkpartners in hun eigen organisaties om 
resultaten duurzaam te borgen. De focus voor het vervolg sluit aan op de fase waarin de ontwikkeling van 
het netwerk verkeert en deze is in de stuurgroep van 17 januari en 13 maart jl. nogmaals geaccordeerd.  

De projectevaluatie laat ons inzien dat een netwerkontwikkeling tussen vele betrokkenen in gang is 
gezet. Regievoering op deze ontwikkeling blijft juist nu hard nodig want het werkelijke implementeren behelst 
soms taaie processen. Ook in het vervolg hanteren we de gekozen uitgangspunten van het programma 2017-
2019 als motivatie. In aanvulling hierop vormen ook het regionale beleidsplan Samen Dichtbij1 en het 

landelijke Hoofdlijnenakkoord Ggz kaders die de deelnemende partners in gezamenlijkheid willen realiseren. 
 

** 
De mens en zijn naasten zijn het vertrekpunt voor zorg en ondersteuning op maat 
Versterking van het voorveld kan persoonlijk leed en escalatie helpen voorkomen 

Aansluiting tussen partners van zorg en veiligheid is noodzakelijk 

*** 
Dit alles in het licht van persoonsgerichte zorg voor mensen met een kwetsbaarheid 

**** 
 
Een greep uit de gerealiseerde stappen op de werkvloer in het kader van de pilots 2017-2019 

 Schaalgrootte lokaal  
- Verslavingszorg in de wijk is gestart in de pilots wijkgerichte Ggz in Nijmegen en Groesbeek.   

                                                
1 Het regionale beleidsplan Samen Dichtbij is eind 2017 overeengekomen tussen de gemeenten van Gelderland-Zuid. Het beschrijft de visie en 
wijze waarop de gemeenten de opdracht voor de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang willen vormgeven. 
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https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20180926-pmvg-eindrapportage-schakelteam.pdf
https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/schakelteam-personen-met-verward-gedrag-niemand-tussen-wal-en-schip
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- In dezelfde pilots is de verbinding van welzijnsactiviteiten in de wijk van verschillende aanbieders 
(waaronder MHFA en welzijn) sterk verbeterd. De volgende stap is dit ook te bestendigen. 

- Kennis van verslavingsproblematiek staat bij professionals beter op het netvlies door de trainingen die 
Iriszorg (verslavingsinstelling) in de pilots heeft geboden. 

- MHFA – trainingen en trainingen Ontwaar verward gedrag is in diverse wijken geboden aan o.a. 
buurtbeheerders, bibliotheek, beveiliging, medewerkers winkelcentrum, opbouwwerk, wijkagenten.  

- De samenwerking is door de pilots sterk verbeterd, het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor 
de problematiek die mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben, wordt meer gedeeld.  

- In de wijk Dukenburg zijn flexwerkplekken in het wijkcentrum gerealiseerd om ontmoeting en 
samenwerking tussen welzijnswerkers, begeleiders, behandelaars en sociaal wijkteamleden te 
faciliteren 

- Een Multidisciplinair Overleg Ggz is in dezelfde wijk gestart met aansluiting door huisartsen.  
- In de gemeenten is op ambtelijk niveau een beter besef en meer kennis van de doelgroep en de nauwe 

relatie van het dossier met de ontwikkelopgaven met het programma Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang.  

 Schaalgrootte sub regionaal  

- Een overeenkomst met Samenwerkingsafspraken over ‘warme overdracht’ tussen FACT-teams en de 
eerste lijn (huisartsen en POH-Ggz )is opgesteld en door alle relevante partijen2 ondertekend. De 
volgende stap is deze opbrengst ook implementeren in de praktijk en over te dragen aan subregio 
Rivierenland. 

- In sommige gemeenten hebben wijkteams contactpersonen bij FACT teams Pro Persona. Deze korte 
lijnen worden zeer gewaardeerd.  

 Schaalgrootte Gelderland-Zuid 

- De doorontwikkeling van de beide Interventieteams (IV-2.0) in regio Nijmegen en Tiel is succesvol. Het 
is een netwerkteam bestaand uit professionals van allerlei zorginstellingen, is uitgebreid met een 
verpleegkundig specialist Ggz. Daarbij is geïnvesteerd in een nauwere aansluiting op de vier 
basisteams van de politie in Gelderland-Zuid. De politie heeft in ieder basisteam de taak van aandacht 
functionaris zorgmijders belegd. Er is een korte lijn tussen het IV-team en deze agenten. Door de 
netwerksamenstelling beschikt het team over een brede deskundigheid: verslaving, Ggz, bemoeizorg, 
somatiek en LVB. Vergelijkbaar met het concept van de ‘wijk-ggd-er‘  werkt het team outreachend en 
is ook de aansluiting ziekenhuizen en ambulancezorg (RAV) verbeterd. De verpleegkundig specialist 
heeft o.a. een aanvullende rol screening van meldingen waar sprake is van een onduidelijk of een 
vermoeden van een somatisch of psychiatrisch beeld. Net als de overige teamleden werkt zij 
outreachend. Zij vervult een belangrijke brugfunctie tussen het Interventieteam naar medisch 
specialisten in ziekenhuizen en de huisartsen. Verbetering van de samenwerking met huisartsen is de 
volgende stap.  

- De campagne sociale inclusie (2018-2020) is opgestart. Voorbereidingen worden getroffen met oog 
voor een brede vertegenwoordiging van diverse doelgroepen voor wie sociale inclusie een belangrijk 
thema is.  

- Een intensief voorbereidingstraject vond plaats ten behoeve van de realisatie van een multidisciplinaire 
crisisbeoordelingskamer in subregio Nijmegen en subregio Rivierenland. Naast dit concept is door de 
partners een aantal andere scenario’s onderzocht zoals Straattriage en de Ggz-triagist in de 
meldkamer. In stuurgroep is in april 2018 definitief gekozen voor het concept M-CBK. Gesprekken met 
de ziekenhuizen zijn opgestart met oog op de gewenste situering van deze voorziening op de 
spoedpleinen van het CWZ te Nijmegen en Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Eind 2018 is besloten tot 
een regionale functie van één M-CBK, op het spoedplein bij het CWZ. Concrete planvorming en 
afstemming over financiering is begin 2019 gestart. De urgentie van een M-CBK is hoog, zowel voor 
de doelgroep als voor de samenwerking tussen de partners (Ggz, politie, RAV). 

- Een maandelijkse casusoverleg Spoedig Dichtbij is georganiseerd. Het overleg ondersteunt de borging 
van de nieuwe werkafspraken (voortkomend uit de pilots) en het ophelderen van bestaande 
werkafspraken op de werkvloer in het netwerk. Hierbij betrokken zijn politie, RAV, crisisdiensten Pro 

                                                
22 Partijen tussen wie de overeenkomst tot stand is gekomen en  hebben getekend zijn OCE Nijmegen, Plurijn, 

Iriszorg en Pro Persona 

https://ocenijmegen.nl/
https://www.pluryn.nl/
https://www.iriszorg.nl/home
https://www.propersona.nl/kompass
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Persona, Bijzondere Zorg, Iriszorg en huisartsen van de arrestantenzorg. Deelnemers hebben een rol 
om afspraken ook in de eigen organisatie verder te brengen.   

- De pilot Meldpunt Bijzondere Zorg is gestart voor zorgen/signalen van burgers en  professionals over 
mensen met verward gedrag; Het is een aanvulling op de acute-keten (van de centrale meldkamer en 
evt. huisartsenpost). Het experiment gaat om de uitbreiding van haar bereikbaarheid en 
beschikbaarheid en een verdere aansluiting op de acute (zorg- en veiligheids-) keten buiten de 
reguliere kantoortijden. 

 Stappen op netwerkniveau 
- Een breed bestuurlijk samenwerkingsnetwerk is neergezet met een basisstructuur voor ontmoeting, 

op persoonlijk- en instellingsniveau. De volgende stap is het onderlinge vertrouwen zodanig te 
versterken dat ook conflicterende belangen bespreekbaar worden en voornemens nog meer naar de 
praktijk gebracht kunnen worden.  

- Op gemeentelijk niveau ontstaat awareness over het thema psychische kwetsbaarheid en verward 
gedrag. Een aantal gemeenten in Gelderland-Zuid is gestart met een lokaal een sluitende aanpak  

- Het bestuurlijke commitment en begrip voor elkanders vraagstukken is behoorlijk toegenomen. Er 
wordt meer een gedeeld eigenaarschap ervaren op samenwerkingsvragen in het netwerk. 

- Er is een beleidsmatige samenhang gecreëerd door samenvoeging van de dossiers BW/MO en 
Sluitende Aanpak. De volgende stap is dat gemeenten dit nog meer smart formuleren. 

- Bestuurlijk zijn drie specifieke thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid afgesproken om de 
samenwerking te verbeteren: TopX-Plus: Continuïteit van Zorg voor mensen met een EPA; een 
systeemgerichte aanpak bij structurele (gezins)onveiligheid (MDA++); Implementatie Wet Verplichte 
Ggz. 

 Momenteel in voorbereiding en/of in uitvoering 

- Project crisiskaart / hulpkaart (in behandelsetting en sociaal domein) regio Nijmegen 
- Inrichting van een regionale Multidisciplinaire beoordelingskamer  regio Gelderland-Zuid 
- Conferentie Veilige Informatiedeling     regio Gelderland-Zuid 
- 2 Proeftuinen geïntegreerde Ggz in de wijk (Brug-Ggz)   gem. Nijmegen & Tiel 
- Trainingen MHFA in alle gemeenten     regio Gelderland-Zuid 

 
Resultaten uit praktijkinnovatie naar de dagelijkse werkvloer 

Toepassing van resultaten en afspraken uit de pilots en praktijkinnovaties op de dagelijkse werkvloer 
vraagt om een lange adem en een respectvol en aandachtig aansluiten van al de netwerkpartners. Dat het 
complex is om de aanpak sluitend te krijgen, blijkt regelmatig uit voorbeelden in de praktijk. Maar ook zijn 
successen te vieren. Van zowel de positieve als de negatieve ervaringen willen we leren en met elkaar in 
gesprek blijven. In het samenwerkingsnetwerk dat we de afgelopen jaren hebben neergezet, is hier ook de 
ruimte en veerkracht voor. In die dagelijkse praktijk, in het leven van mensen, werken we daarom nog steeds 
aan een Sluitende Aanpak met als continu streven dat:    
 Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen rekenen op: 
1. Een netwerk van zorg en ondersteuning dat hen in staat stelt om zelfstandig te wonen en te participeren 

in hun woonomgeving.  
2. Een omgeving waarin aandacht en ruimte is voor herstel en vroeg signalering.  
 Mensen met een (ernstig) psychische kwetsbaarheid die (dreigen te) decompenseren kunnen rekenen 

op: 
3. Een (professioneel) netwerk dat snel herkent en effectief ingrijpt. Dit netwerk weet wie zij kan benaderen 

om intensivering van zorg of een adequate toeleiding naar passende zorg te realiseren.  
4. Indien zij in contact komen met de politie, een humane eerste opvang waarin multidisciplinair 

vervolgstappen worden bepaald in een setting die bijdraagt aan herstel. En op vervoer dat passend is 
voor hun situatie. 

 
Opbouw programma 

 Twee programmalijnen 
Ook de komende twee jaar organiseren we het programma langs de twee programmalijnen Aandachtig 
Aansluiten en Spoedig Dichtbij. Dit houdt verband met de schaalgrootte waarop onderwerpen of 
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opdrachten georganiseerd worden en intergemeentelijke samenwerking plaatsvindt. Waar Aandachtig 
Aansluiten op gemeenteniveau uitgaat van de lokale context, gaat Spoedig Dichtbij uit van een regionale 
infrastructuur en werkwijze, die voor heel Gelderland-Zuid opgaat. 

 Twee programmaonderdelen per programmalijn 

Binnen de beide programmalijnen gaan we terug van drie naar twee programmalonderdelen:  

- praktijkinnovaties in het netwerk en 
- duurzame borging in de organisaties van netwerkpartners. 

 
Tabel 1, vervolgprogramma 2019-2021 

Programma 2019-2020 
Ontwikkelopgaven 

Praktijkinnovaties  

in het netwerk 
 
 

Duurzaam  
in organisaties 

  

Aandachtig Aansluiten 

subregio’s Nijmegen, 
Rivierenland 

BruGgz team Dukenburg 
BruGgz team Tiel 
Project Hulpkaart  
Mental Health First Aid 
Campagne Sociale Inclusie 
Veilige Informatiedeling 

1. Prioritering: borgingsthema’s 
Keuze van thema’s voor implementatie o.b.v. 
onze gezamenlijke missie voor de werkvloer en 
organisatie (sluitende aanpak). Voorbereiden 
van ondersteuningsvorm (werkvormen) vanuit 
programmateam. 

2. Concretisering: plan van aanpak 
Vraagstelling en planvorming van 
netwerkpartners  
Vraagstelling en planvorming bij gemeenten  
Netwerkcontacten  
Toetsing in stuurgroep en programmateam  

3. Uitvoering: implementatieactiviteiten  
Uitvoering in praktijk 
Netwerkcontacten onderhouden 

4. Evalueren en afronding 

Spoedig Dichtbij 

Veiligheidsregio  
Gelderland-Zuid 

Multidisciplinaire CBK 
Meldpunt BZ (niet-acuut) 
Beveiligde Zorg  
Wet Verplichte Ggz 
Passend Vervoer 
Aanpak Top X+ 

 

 
Praktijkinnovaties betreffen pilotopdrachten in het zorg-, veiligheid- en 

welzijnsnetwerk die of dóór lopen of opstarten in de periode 2019-2021. In de 
programmalijn Aandachtig Aansluiten worden de concrete uitvoeringsplannen onder 
gebracht die behoren tot het sociaal domein. In de programmalijn Spoedig Dichtbij gaat 

het om concrete uitvoeringsplannen op het snijvlak van zorg- en veiligheid.  
Voor een aantal van deze pilots (tabel 1) geldt dat ook subsidie vanuit het ZonMw AVG programma is 

toegekend. Daarmee hebben de pilots hun eigen opdracht, resultaten, financiering en planning en is ook de 
pilotcoördinatie georganiseerd. Door deze pilots te beschouwen als een onderdeel van het programma 
Sluitende Aanpak, zien we gezamenlijk toe op de voortgang en samenhang tussen allerlei innovaties in het 
netwerk en op de werkvloer en de landelijke 9 bouwstenen. Mogelijk worden in de loop der maanden nog 
nieuwe pilots georganiseerd met de optie dat deze ook onderdeel uitmaken van het programma Sluitende 
Aanpak. De pilotcoördinatoren zullen, als zgn. praktijkinnovatoren,  deel uitmaken van het programmateam. 

Van hen wordt een actieve inbreng op inhoud en voortgang van de pilots verwacht.  
 
Met het onderdeel duurzame borging willen we dat de missie en bereikte resultaten in 

pilots/praktijkinnovatie geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk van de mensen die met de voeten in 
de klei staan: de werkvloer, de professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, inwoners  

Dit is een uitdaging die met name hoge eisen stelt aan de netwerkpartners die zich in het 
programmaverband hieraan verbinden. De ‘koppelingen’ van de lokale infrastructuren op de regionale 
infrastructuur is daarbij van groot belang. Aangezien veel zorgpartners (sub) regionaal werken, zal in de 
borgingsfase de aansluiting van de lokale werkwijzen op de regionale samenwerking met behulp van 
afspraken verhelderd moeten worden. De netwerkpartners beschouwen dit als een transitieopgave voor het 

borgen 
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netwerk die zij integreren in hun eigen organisatie. Sommige netwerkpartners benoemen de ambitie om 
daarin nog meer als netwerkorganisatie te (leren) handelen. Het bereiken van ieders achterban doet een 
appel op de wijze waarop dat interne proces in de eigen organisatie wordt georganiseerd, randvoorwaarden 
worden gecreëerd, zij hier de regie op pakken en ook hoe hierover wordt gecommuniceerd.  

Ook vraagt duurzame borging om een gedeelde visie onderling tussen financiers over hoe vormen van 

multidisciplinair werken - die nodig zijn over de (wettelijke) domeinen heen - kunnen worden gefinancierd.  
 
De rol van de gemeenten  

Tot de partners die van belang zijn bij duurzame borging, rekenen we ook de gemeenten in Gelderland-
Zuid. Uit de projectevaluatie is gebleken dat er nog verschillen zijn in de wijze waarop gemeenten hun 

regierol met betrekking de sluitende aanpak invulling geven. Sommige gemeenten zijn begonnen aan een 
lokaal plan Sluitende Aanpak. Andere gemeenten zijn nog niet op die wijze aan de slag. Dit wordt door 
verschillende factoren beïnvloed: 

Onder andere is de kennis van de doelgroep nog steeds divers en dit beïnvloedt het besef van de 
uitdagingen die er liggen. Daarbij zijn er tussen gemeenten verschillen in de wijze waarop zij de toegang tot 
ondersteuning en zorg -  in het kader van de Wmo - organiseren: Variërend van een Wmo loket tot een 
smal of breed samengesteld wijkteam, met of zonder opschalingsmogelijkheden naar een regieteam voor 
Multi problematiek en/of gebruikmakend van de vangnetfunctie ‘Bijzondere Zorg’ van de GGD voor de 
complexe Multi problematiek. De wijze van inrichting heeft een behoorlijke invloed op de kijk op de kwestie, 
wat het realiseren van een Sluitende Aanpak gemeentelijk vraagt.  

Daardoor hebben gemeenten de behoefte aan het smart formuleren van de Sluitende Aanpak doelen in 
relatie tot hun lokale context. Zij geven aan dat het dan helpt als daarvoor het verband tussen ‘t programma 
Sluitende Aanpak en het beleidsplan Samen Dichtbij wordt geconcretiseerd. Tot slot zien we dat in de 

huidige fase van het project er winst te halen valt m.b.t. een duidelijke bestuurlijke visie en uitgangspunten. 
Deze zijn van belang voor de focus van uitvoerende ambtenaren op het lokale vlak en de aansluiting op het 
regionale vlak. 

Daarom is het belangrijk dat de gemeenten in het borgingsproces, dat we met het netwerk nu ingaan, 
zelf vrijheid voelen en grip krijgen op de wijze waarop zij hun regievol invulling geven. In dit verband betekent 
deze rol, regie voeren op de (uitvoering)partners zodat zij uitvoeren naar de (gemeentelijke) bedoelingen. 

Omdat in iedere gemeente de toegang verschillend is georganiseerd, vraagt dit iets anders in de werkrelatie 
die zij opbouwt met de Ggz- en overige ketenpartners. Over deze lokale werkwijzen en de regionale 
samenwerking dienen dus ook gemeentelijk de afspraken helder te zijn gemaakt. We willen in het programma 
Sluitende aanpak, vanwege de ervaringen die we als netwerk hebben opgedaan, de gemeenten daarbij 
ondersteunen.   

 
Kortom…    
1. We blijven doorgaan met prakijkinnovaties, want dit is een wezenlijke accu om de motor van de 
sluitende aanpak draaiende te houden. Door de praktijkinnovatoren deel te laten uitmaken van het 

programmateam houden we elkaar alert en betrokken op onze gedeelde uitgangspunten met betrekking tot 
de mens met een psychische kwetsbaarheid en zijn naasten.  
1. Het zwaartepunt van het programmaonderdeel duurzame borging ligt primair bij de 
netwerkpartners, het programma Sluitende Aanpak neemt met name een faciliterende rol in. Daarom 
schuiven deze netwerkpartners sleutelfiguren naar voren die actief deelnemen aan het programma. 

Medewerkers die bij de netwerkpartners intern een belangrijke functie hebben om het implementatieproces 
op gang te brengen. Zo werkt iedere netwerkpartner aan een fundament om de resultaten van de pilots van 
de sluitende aanpak in zijn eigen organisatie te integreren. Concrete planvorming voor implementatie maakt 
hier onderdeel van uit.  
2. In het programmateam organiseren we de ontmoeting tussen praktijkinnovatoren en sleutelfiguren 
om elkaar op het kruispunt van innoveren en borgen bij de les en op de hoogte te houden. Dit geven we in 
passende werkvormen gestalte met ook goede aandacht voor de randvoorwaarden binnen organisaties. Een 
werkvorm die reeds is opgestart is het casusoverleg Spoedig Dichtbij.  
3. Een gedeelde visie op financiering over de domeinen heen, is een randvoorwaarde om de praktijk te 
faciliteren. Concrete opdrachten als een M-CBK roepen de financiers op om de daad bij het woord te 

voegen. 
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4. Het stevige samenwerkingsverband dat we hebben neergezet, met contacten en kennis van zaken 
op verschillende niveaus, stellen we ten dienste aan de gemeenten. Zij kunnen dit gebruiken om hun lokale 
sluitende aanpak door te voeren en/of hun regierol in relatie tot de netwerkpartners vorm te geven. Dit helpt 

de gemeenten tevens bij de realisatie van de beleidsdoelen die zijn geformuleerd in het regionale beleidsplan 
Samen Dichtbij.   
5. We stimuleren gemeenten te kijken naar thema’s in hun wijken en kernen aangaande de mensen 

met een psychische kwetsbaarheid: Hoe ziet deze lokale toegang voor hen eruit? Welke top 3 van prioriteiten 
willen gemeenten stellen? En welke maatregelen verbinden zij hieraan? Op het bestuurlijke niveau verbinden 
de wethouders en burgemeester, die namens de gemeenten deelnemen aan de stuurgroep Sluitende 
Aanpak, zich eraan om het onderwerp ook in de bestuurlijke settingen consequent te agenderen. Op deze 
wijze krijgt lokaal maatwerk in een regionale setting vorm. 
6. Tot slot werken we vanuit het programma aan een stevige communicatiestructuur zodat een 
communicatienetwerk ontstaat dat gedragen en gebruikt wordt door al de deelnemende partners. De 
communicatie zal gericht zijn zowel op professionals in de organisaties, als de inwoners van Gelderland-
Zuid.  
 

Planning 
Zoals eerder genoemde kent het programmaonderdeel praktijkinnovaties een opsomming van pilots 

met een eigen projectplan. Binnen het programma Sluitende Aanpak wordt dit onderdeel daarom in deze 
subsidieaanvraag niet extra uitgewerkt.   

De invulling van het onderdeel  duurzame borging willen we wel uitwerken maar vraagt een opzet die 

aan de netwerkpartners ruimte biedt voor keuzes. We willen immers niet opleggen maar zorgen dat 
netwerkpartners daarin zelf een actieve rol en het eigenaarschap pakken. Dit heeft invloed op de mate waarin 
we in deze subsidieaanvraag de doelen al smart formuleren wat u terugleest in de uitwerking hierna. 
 

Tabel 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 

2019 maart t/m juni juli t/m dec. ‘19    

2020   jan. t/m juni  juli t/m dec. ‘20  

2021     jan. t/m mrt ‘21 

 Overbruggingsfinanciering3 Subsidieaanvraag programma 2019-2021 

 
Doelen per periode  
Aan het einde van periode 1 zijn/is door deelnemende partners:    maart t/m juni 2019 

o Min. 3 en max. 5 thema’s gekozen die gedurende het Programma Sluitende Aanpak worden aangepakt 
met oog op implementatie in de netwerksamenwerking en in de uitvoeringsorganisaties, 

o Per gekozen thema op hoofdlijnen hoofddoelstellingen geformuleerd en bepaald op wie (doelgroepen 
van de netwerkpartners) deze hoofddoelstellingen van invloed zijn, 

o Werkvormen verkend die het programmateam benut om het implementatietraject te ondersteunen, 
o Een plan van aanpak opgesteld voor een passende communicatiestructuur, 
o In bestuurlijke en ambtelijke gemeente-overleggen de resultaten van periode 1 gedeeld,  
o Over voorgaande 4 bullits het commitment uitgesproken in de stuurgroep en kan worden overgegaan 

naar periode 2. 
Aan het einde van periode 2 is/zijn door deelnemende partners:    juli t/m dec. 2019 

o Voor de gekozen thema’s een plan van aanpak uitgewerkt dat de volgende onderdelen bevat: 
 Minimaal één leervraag per thema van al de belanghebbende netwerkpartners   
 Een uitwerking van de hoofddoelstelling naar subdoelen per moederorganisatie 
 Een opsomming van activiteiten waarmee netwerkpartners starten  
 Een duidelijke rolomschrijving van de sleutelfiguren intern en in het programmateam 

o De bijdrage van en werkvormen in het programmateam t.b.v. de uitvoering van het plan van aanpak 
in volle gang 

o Een communicatienetwerk operationeel die wordt uitgevoerd door communicatiemedewerkers van 
de deelnemende partners 

                                                
3 De overbruggingsfinanciering betreft de maanden maart, april en mei 2019 
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o In bestuurlijke en ambtelijke gemeente-overleggen de voortgang van periode 2 gedeeld  
o Het commitment herbevestigd in de stuurgroep en kan worden overgegaan naar periode 3 

Aan het einde van periode 3 is/zijn:        jan. t/m juni 2020 

o De eerste fase van uitvoering van de (3 tot 5) plannen van aanpak in volle gang, 
o De eerste resultaten opgehaald en geëvalueerd in het programmateam, 
o Waar nodig de uitvoeringsactiviteiten bijgesteld 
o Een communicatienetwerk operationeel die mede wordt gedragen door communicatiemedewerkers 

van de deelnemende partners 
o In bestuurlijke en ambtelijke gemeente-overleggen de voortgang van periode 3 gedeeld  
o Het commitment herbevestigd in de stuurgroep en kan worden overgegaan naar periode 4 

Aan het einde van periode 4 zijn/is:       juli t/m dec. 2020 

o De tweede fase van uitvoering van de (3 tot 5) plannen van aanpak in afronding, 
o De resultaten opgehaald en geëvalueerd in het programmateam en in de stuurgroep,  
o Een communicatienetwerk operationeel die mede wordt gedragen door communicatiemedewerkers 

van de deelnemende partners, 
o De eindrapportage in voorbereiding. 

Aan het einde van periode 5 zijn/is:       jan. tot mrt 2021 

o Een eindrapportage opgesteld en vastgesteld in de stuurgroep  
o In bestuurlijke en ambtelijke gemeente-overleggen de eindrapportage van periode 4 geagendeerd.  

 
De opzet van het programma is in de lijn van het vervolgadvies dat is gegeven aan de opdrachtgevers van 
het Schakelteam. Onze focus ligt op het implementeren van de werkwijze in de regio, in het netwerk en bij 
de netwerkpartners. We houden daarbij goed oog voor de samenhang tussen de diverse programma’s en 
implementatietrajecten die aan gemeenten worden opgedragen. De partners nemen de gemeenschappelijke 
visie in het beleidsplan Samen Dichtbij en het hoofdlijnenakkoord Ggz als uitgangspunt. 

 
En daarom…de kern van de subsidieaanvraag 

Met deze subsidieaanvraag willen we de projectleiding bekostigen om de doelen per periode te 
realiseren. De projectleiding dient de beide programmaonderdelen, het programmateam en de stuurgroep 
en stimuleert de (inter)gemeentelijke aanpak. De borgingsfase wordt, door een grotere fijnmazigheid qua 
regievoering ook complexer. Daarom vragen we capaciteit voor de ondersteuning van de projectleiding aan. 
De netwerkpartners zien zich gesteld voor een transitieopgave en willen een actieve bijdrage leveren o.a. 
door deelname van de sleutelfiguren aan het programmateam en inspanning binnen de eigen organisatie. In 
de lijn hiervan is hun investering in de aanvraag onderdeel van cofinanciering.  Daarnaast  willen we de regie 
op het communicatienetwerk verzorgen. 

 

Tabel 3 – urenbegroting per week Aandachtig Aansluiten Spoedig Dichtbij Gem. uren per wk. 
Projectleiding regionaal  1 x 4 uur 4 

Projectleiding sub regionaal 2 x 8 uur  16 

Regie op communicatie 4 uur  4 

Overall projectleiding 12 uur 12 

Ervaringsdeskundigen Budget neutrale verlenging  

Deelname netwerkpartners 2 uur per week per partner (x8) 16 

Projectsecretaris 8 uur 8 

Totaal   60 uur 

 
Projectstructuur 
Stuurgroep Sluitende Aanpak - Gelderland Zuid: 

a. Investeert in en stuurt op projectdoelstellingen vanuit een gezamenlijke visie op duurzame en 
betaalbare zorg (die zich uitstrekt over het gemeentelijke domein en de verzekerde zorg); 

b. Mandateert de sleutelfiguren uit de eigen organisatie die deelnemen aan het programmateam en ziet 
toe op de voortgang van het borgingsvraagstuk in de eigen organisatie als netwerkpartner; 

c. Stelt de borgingsplannen vast, committeert zich aan de inhoud en bewaakt de voortgang op het 
behalen van de overeengekomen resultaten; 
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d. Bespreekt de aangedragen knelpunten die zich in de diverse perioden van het programma kunnen 
voordoen en om een bestuurlijke afweging, doorzettingsmacht of (integrale) besluitvorming vragen; 

e. Stimuleert innovatie en spant zich ervoor in om bij de goed werkende initiatieven die voortkomen uit 
projecten en pilots structurele financiering te onderzoeken. 

f. Bewaakt de relatie en inhoud van haar opdracht met de andere bestuurlijke organen waar hij/zij als 
stuurgroep lid deel van uit maakt, zoals het regionaal Bestuursteam BW & MO, de stuurgroep 
Veiligheidshuis, de bestuurlijke werkgroep Zorg en Veiligheid en het ROAZ. 

g. En stuurgroep leden leggen vroegtijdig bestuurlijke signalen van incongruentie van uitgangspunten of 
botsende waarden, als gevolg van de diverse maatschappelijke opgaven, in de stuurgroep voor. 

De stuurgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van: 

- De gemeenten in Gelderland-Zuid 
2 wethouders: beiden tevens portefeuillehouders programmalijn Aandachtig Aansluiten (vz.) 
1 burgemeester: tevens portefeuillehouder programmalijn Spoedig Dichtbij 

- Het openbaar ministerie | Officier van Justitie 
- Politie district Gelderland-Zuid | Districtchef  

- Ervaringsdeskundige(n) 
- De Geestelijke Gezondheidszorg 

Directeur, RCE Pro Persona, regio Nijmegen,  |  Directeur, RCE Pro Persona regio Rivierenland 
Regiomanager Iriszorg  |  Directeur, RIBW  

- Zorgverzekeraars:   Menzis  |  VGZ 

- Vertegenwoordiging Huisartsengroep 
- Publieke Gezondheid | Directeur Publieke Gezondheid, GGD GLZ 

- Vertegenwoordiging UMC Radboud, CWZ, Ziekenhuis Rivierenland | Door het CWZ 
- Vertegenwoordiging van uit de sector LVG | Nog vacant 

- Projectleiding | Ingezet uit gemeente Nijmegen, Gemeente Tiel en Buren, GGD 
Verwachtingen deelname stuurgroep:  

Van de leden wordt verwacht dat zij met mandaat namens hun organisatie deelnemen aan de stuurgroep 
(en dus netwerksamenwerking). Een belangrijke spelcode waar aanwezigen aan hechten, is continuïteit van 
deelname en adequate interne terugkoppeling naar het bestuur en/of directie.  
 
Het programmateam Sluitende Aanpak - Gelderland Zuid: 

a. Bereidt de borgingsplannen voor 
b. Deelt de ervaringen van de praktijkinnovaties, duidt knelpunten die in de experimentele setting niet 

kunnen worden opgelost. Het neemt een meedenkende rol in. Waar het programmateam zelf niet in 
kan  adviseren, expliciteert zij  wat wel de meest geëigende setting is ( actiegericht naar eigen 
moederorganisatie/achterban  of bestuurlijk in Stuurgroep.  

c. Bespreekt herhalende ongewenste patronen van knelpunten die aanwezigen zien in de eigen 
werkpraktijk en in die setting onvoldoende worden doorbroken. Het neemt een meedenkende rol in. 
Waar het programmateam zelf niet in kan  adviseren, expliciteert zij wat wel de meest geëigende 
setting is ( actiegericht naar werkgroepen  of bestuurlijk in stuurgroep  of landelijk naar het 
ondersteuningsteam VNG/vliegende brigade)  

d. Bereidt en bespreekt de beslisdocumenten of voortgangsrapportages voor, die naar stuurgroep gaan;  
Het programmateam is een samenstelling van: 

- De coördinatoren van de verschillende praktijkinnovaties in het netwerk (praktijkinnovatoren) 
- De sleutelfiguren uit de deelnemende organisaties die een rol hebben in de regie van 

ontwikkelopgaven op de werkvloer en borging (beleid/processen) 

- Ervaringsdeskundigen (inclusief het familieperspectief) 
- De projectleiding  

Verwachtingen inbreng Programmateam 

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng op en voorbereiding van de agenda verwacht. Door de 
mix van projectleiders van de praktijkinnovaties en vertegenwoordiging van netwerkpartners komt actieve 
uitwisseling tot stand die ook ondersteunt in het doorlopen van de pdca-cyclus.   

Ook wordt verwacht dat deelnemers in het programmateam inbrengen als er interne 
processen/procedures in eigen organisaties worden aangepast. Daarmee kunnen belanghebbenden over en 
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weer toetsen of de verschillende interne processen ook vanuit netwerkperspectief op de ‘goede’ wijze 
doorlopen worden. Tot slot dragen de deelnemers er aan bij om informatie en kennis uit het project proactief 
terug brengen naar de eigen moederorganisatie, de cliëntenraad, dan wel naar de achterban; 
 

 De projectleiding 

De huidige projectleiding blijft gecontinueerd en wordt aangevuld met uren voor een projectsecretaris. De 
inhoudelijke rollen krijgen andere accenten. De projectleiding: 

a. Heeft verbindende informerende (sub regionale) rol naar het gemeentelijke voorveld (regievoering) 
b. Bereidt de agenda van het programmateam voor (in uitwisseling met de programmateamleden) 
c. Bereidt de agenda en stukken voor de stuurgroep voor 
d. Faciliteert en activeert in de programmateambijeenkomsten de uitwisseling tussen de 

prakijkinnovaties en de sleutelfiguren uit de deelnemende organisaties 
e. Bewaakt de voortgang en inhoudelijke samenhang tussen beide programmalijnen (pdca) 
f. Geeft (sub)regionaal betekenis aan de kaders die op landelijk niveau worden gesteld. 
g. Onderhoudt de (behoefte aan) afstemming met het ondersteuningsteam op het landelijk niveau. 

De projectsecretaris ondersteunt de projectleiding in de vorm van het beantwoorden van mails en 
telefoontjes, het fungeren als vraagbaak voor de netwerkpartners en andere bij het project betrokken 
professionals, het verzorgen van notulen en meer. Ook kan hem gevraagd worden om onderzoek te doen 
naar specifieke onderwerpen/problemen rondom het project. Hij heeft mede een rol in het uitvoeren 
van voortgangsgesprekken o.b.v. de pdca-cyclus en het opstellen van periodieke voortgangsrapportages. 
 
Context Gelderland-Zuid en aanleiding tot aanvraag 

Het project Sluitende Aanpak vindt plaats in een context waarin diverse ontwikkelopgaven aan de 
orde zijn en diverse bestuurlijke organen actief. We noemden eerder al het decentralisatietraject van 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, resulterend in het regionale beleidsplan Samen Dichtbij.  

 
 
 
 
 
 

 

Burgemeesters 
Gelderland-Zuid

Portefeuillehouders
Zorg & Welzijn

Gelderland-Zuid 

Programmalijn 
Spoedig Dichtbij 

Stuurgroep
Veiligheidshuis

Programmalijn 
Aandachtig Aansluiten 

Stuurgroep
Sluitende Aanpak

Sturing netwerk

Systeemgerichte aanpak 
bij structurele onveiligheid

A. Praktijkinnovatie 
in het netwerk

B. Duurzaam borgen: 
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kwaliteit
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Project Wet 
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Bestuurlijke Werkgroep 
Zorg & Veiligheid
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Monitoring voortgang
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Centraal 
Coördinatiepunt

BW/MO



 

10 
 

In de afbeelding wordt deze context weergegeven met tevens de bestuurlijke organen die betrokken 
zijn. De afbeelding toont, binnen de rechthoek, de projectstructuur en de hoofdlijnen van het 

totaalprogramma, zoals dit de komende jaren met alle netwerkpartners vorm krijgt. De praktijkinnovaties in 
de programmalijnen in 2019-2021 worden in de afbeelding weergegeven in de rode bollen.  

Buiten de rechthoek van de twee programmalijnen worden ook de aanpalende ontwikkelopgaven 
getoond, zoals in de groene bollen de opdrachten van het regionale Beleidsplan Samen Dichtbij. De 

complexiteit en veelheid van de ontwikkelopgaven is geholpen met stevige regie, om de praktijkinnovaties te 
blijven stimuleren en gelijker tijd het proces van borging te faciliteren.  

De  portefeuillehouders die (namens de gemeenten) deelnemen aan de stuurgroep Sluitende Aanpak, 
vormen een belangrijke verbindingsbrigadiers naar de andere bestuurlijke settingen. De voorzitter van de 
stuurgroep is tevens het boegbeeld namens de regio op landelijk niveau.  
 

 SWOT 
 

  sterke punten    kansen  

S1 

Het bestuurlijke commitment en begrip voor 
elkanders vraagstukken is sterk toegenomen. Er 
wordt meer een gedeeld eigenaarschap ervaren 
op samenwerkingsvragen in het netwerk,  met 
ruimte om ook conflicterende belangen 
bespreekbaar te maken.  

K1 

De voorbereiding van de Wet verplichte Ggz 
‘dwingt’ de netwerkpartners nog meer om de 
ambulantisering (integraal en herstelgericht) 
samen vorm te geven. 

S2  

Door de diverse pilots in de 1ste programmafase 
is een start gemaakt om samenwerking tussen 
de GGZ en het sociaal domein te stimuleren op 
het lokale niveau. De beleidsmatige samenhang 
(door de samenvoeging van de dossiers BW/MO 
en Sluitende Aanpak, WvGgz, Zorg & 
Veiligheidshuis) maakt ‘t een logisch geheel. 

K2 

De (uitgestelde) invoering van de generieke 
module acute ggz en het nieuwe inkoopkader (dat 
o.b.v. de impactanalyse landelijk nu wordt 
uitgevoerd), stimuleert partners om het zorg en 
gemeentelijke domein beter op elkaar af te 
stemmen en belemmeringen in financiering over 
domeinen heen te overwinnen (Zvw, Wmo) 

S3 

Het programma 2019-2021 is ambitieus maar 
wordt gedragen door de stuurgroep en bouwt 
voort op de projectevaluatie en resultaten van 
programma 2017-2019. 

K3  

  zwakke punten     

Z1 
De (gemeentelijk) bestuurlijke betrokkenheid in 
de regio Rivierenland baart zorgen met gevolgen 
voor de sturing en focus op ambtelijk niveau.  

B1 
Redelijk wat gemeenten kampen met tekorten in 
de Wmo en de jeugdhulp, met bezuinigingen als 
gevolg 

Z2 

Vereiste tijdsinvestering in de diverse pilots kan 
impact hebben op de overige betrokkenheid van 
deze partners t.a.v. de borgingsactiviteiten 

B2 
Lokale variatie tussen gemeente is een risico voor 
de mate van succes van borging bij de regionaal 
georganiseerde netwerkpartners 

Z3 

De snelheid van ontwikkelingen, besluitvorming 
en toepassing van afspraken in de breedte van 
het netwerk, kan spanning geven op de 
(snelheid) van het proces bij interne borging en 
draagvlak (in organisaties) 

B3 
Het tijdsbeslag door pilots Sluitende Aanpak en 
aanstaande besluitvorming i.h.k.v. decentralisaties 
BW/MO en WvGgz, kan borging vertragen. 

 

Een aantal maatregelen in het kader van de SWOT 

 Doordat vertegenwoordigers van burgemeester en wethouders in de stuurgroep 
verantwoordelijkheid nemen voor het bestuurlijk agenderen van de sluitende aanpak in overleggen, 
hebben we actief aandacht voor de balans tussen lokale beleidsvrijheid en regionale efficiency. 

 Door te investeren in een communicatienetwerk dat uitgevoerd en gedragen wordt door alle partners, 
hebben we extra oog voor verschillende doelgroepen en de achterban van de diverse partners. 

 Door de beleidsmatige samenhang tussen diverse dossiers scherp in het vizier te houden, kunnen 
we de diverse afstemming- en overlegtafels efficiënt benutten en inhoudelijke samenhang bewaken. 


