Jaarplan 2011 Project Ketenzorg ten behoeve van mensen met een
verstandelijke beperking met ASS in de provincie Groningen
Hoofdaannemer NOVO
t.b.v. zorgkantoor Menzis

A. Doel van het ketenproject
De bestuurders van Autisme Team Noord-Nederland (Lentis), Driever’s Dale, ’s Heeren Loo,
Humanitas DMH, Kentalis, Trajectum, de Zijlen, MEE en NOVO willen goede ketenzorg organiseren
ten behoeve van VG cliënten met ASS, op basis van vragen van cliënten en hun ouders/verzorger
en gesignaleerde knelpunten in het huidige zorgaanbod.
Het doel van het project VG cliënten met ASS is om binnen de VG zorg te komen tot een meer
samenhangend, doorlopend en sluitend regionaal zorgaanbod voor VG cliënten met ASS, op alle
levensterreinen in alle fasen van hun ontwikkeling en problematiek.

B. Doelgroep
Cliënten met een verstandelijke beperking en ASS.

C. Doelstellingen
Zorg op maat voor VG cliënten met ASS zal dit ketenproject realiseren aan de hand van de
subdoelen:
1. Integratie van het Project Ketenzorg ten behoeve van VG cliënten met ASS binnen het Autisme
Netwerk Groningen
De coördinator van het Autisme Netwerk Groningen zal deel nemen aan het overleg van de
projectgroep VG cliënten met ASS.
De projectleider van de projectgroep zal deelnemen aan overleg met partners van het Autisme
Netwerk Groningen.
Resultaat: ketenzorg voor VG cliënten met ASS is opgenomen in Autisme Netwerk Groningen.
2.

Het analyseren en in kaart brengen van grootte van de doelgroep, bestaande zorg, knelpunten
en behoeften voor VG cliënten met ASS bij de ketenpartners
Aanpak: Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van de deelnemende organisaties aan de
startconferentie Autisme Netwerk Groningen, maart 2010. De gegevens worden door de
deelnemende ketenpartners opnieuw in kaart gebracht en getoetst. Ook vindt overleg plaats
met de NVA. (januari - september 2011).
Resultaat: overzicht van omvang doelgroep, bestaande zorg, knelpunten en behoeften voor VG
cliënten met ASS bij ketenpartners

3.

Onderlinge expertise uitwisseling tussen professionals van ketenpartners met als doel zicht te
krijgen op de beschikbare expertise en hiervan laagdrempelig gebruik te kunnen maken
Middels bijeenkomsten vindt expertise uitwisseling tussen professionals van ketenpartners
plaats, ten aanzien van diagnostiek, specifiek zorg aanbod, begeleidings- en
behandelingsmethodieken (januari - september 2011).
Resultaat:
a. toename deskundigheid deelnemende organisaties en toename effectieve inzet van expertise
in de keten.
b. effectieve toepassing van expertise ten gunste van individuele cliënten
Meting: verslag en analyse bijeenkomsten (september 2011).

Jaarplan 2011, ketenproject VG en ASS. maart 2011

1

4.

Multidisciplinair en multisectoraal overleg bij zeer specifieke vragen op het gebied van ASS
Aanpak: Rond een beperkt aantal cliënten wordt multisectoraal overleg en expertise
uitwisseling tussen professionals van de ketenpartners georganiseerd (januari – december
2011).
Resultaat: Zorg op maat voor de individuele cliënten waarover in het multidisciplinair/sectoraal
overleg uitwisseling plaats vindt – zowel in de woonsituatie als tijdens de dagactiviteiten of
werk.
Meting: Monitoring multidisciplinair/sectoraal overleg en toetsing zorgplannen op uitkomsten
van dit overleg.

5.

Doorstroming in de keten van begeleiding/behandeling organiseren
Aanpak: Middels inbreng van casuïstiek (pilot), waarbij sprake is van vastgelopen situaties,
wordt de geboden zorg in kaart gebracht en worden knelpunten geanalyseerd.
Door de deelnemende ketenpartners wordt de doorstroming in de keten van (dag)begeleiding behandeling – (dag)begeleiding geëffectueerd, door ofwel de behandeling/begeleiding/
expertise naar de cliënt te brengen, dan wel door de passende voorziening beschikbaar te
stellen.
Resultaat:
a. elke cliënt uit de pilot krijgt passende zorg (begeleiding/behandeling)
b. effectieve doorstroming van cliënten in de pilot.
Meting: verslag en analyse pilot (december 2011).

6.

Ketenzorg realiseren op basis van uitkomsten van bovenstaande doelstellingen.
Aanpak: op basis van ervaringen rond expertise uitwisseling en multidisciplinair en
multisectoraal overleg doet de werkgroep een voorstel voor het realiseren van structurele
ketenzorg.
Resultaat: Voorstel aan bestuurlijk overleg.
Meting: Voorstel aan bestuurlijk overleg (december 2011).

D. Projectorganisatie
Bestuurlijk overleg
Alle deelnemers van het netwerk zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg. Te weten
Drievers Dale, Humanitas DMH, Trajectum, ATN, De Zijlen, ’s Heeren Loo regio Groningen/
Friesland, Kentalis en NOVO. De hoofdaannemer NOVO is voorzitter van het overleg. De
bestuurders kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door hun managers.
De bestuurders zijn opdrachtgever van een werkgroep van deskundigen.
Projectleider
De projectleider (mw. E. Spoelder, gedragskundige NOVO) geeft leiding aan het project en de
werkgroep. De projectleider onderhoudt over de planning en inhoudelijke voortgang contact met de
voorzitter van het bestuurlijk overleg.
Werkgroep inhoudsdeskundigen
Inhoudsdeskundigen van deelnemende organisaties vormen een werkgroep.
De projectleider is voorzitter van de werkgroep. Taak van de werkgroep is het ontwikkelen van
ketenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ASS in de provincie Groningen.
Zorgaanbieders
-

-

Ontwikkeling en uitvoering van (keten)zorg rond individuele cliënten. D.w.z. afstemming en
samenwerking met ouders, onderwijs, behandelaars, verwijzers, collega zorgaanbieders en
andere professionals betrokken bij de cliënten.
Bijdragen aan (ontwikkeling van) uitvoeringsvoorstellen van de werkgroep door o.a.
ontwikkeling methodiek.
Expertise uitwisseling
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E. Begroting
Zie bijlage
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Begroting ketenzorg VG en ASS
Totaal
Bijdrage AWBZ deelnemers
De Zijlen
NOVO
’s Heeren Loo Opmaat
Humanitas DMH
Driever’s Dale
Kentalis*
totaal

115.000
117.500
14.236
38.597
9.572
€ 294.905

* KEGG participeert in de ketenzorg en zet daartoe middelen in. Ze declareren deze middelen en inzet bij het
Zorgkantoor, conform de sector specifieke beleidsregels t.a.v. niet geïndiceerde voorlichting, screening,
consultatie, opleiding van medewerkers van andere instellingen.

Begroting per deelactiviteit – totaal en per organisatie
begroting
Bestuurlijk overleg
De Zijlen
NOVO
’s Heeren Loo Opmaat
Humanitas DMH
Driever’s Dale
Kentalis
Werkgroep
Voorzitter/projectleider
NOVO
Leden

1000
3000
1000
1000
1000

15.000

De Zijlen
’s Heeren Loo Opmaat
Humanitas DMH
Driever’s Dale
Kentalis

10.000
3000
5000
3000

Beleidsondersteuning PGZG
Verrekening € 8820 via PGZG afdracht
Zorgaanbieders
Ontwikkeling ketenzorg rond individuele cliënten; Bijdragen aan
uitvoeringsvoorstellen; Expertise ontwikkeling
De Zijlen
NOVO
’s Heeren Loo Opmaat
Humanitas DMH
Driever’s Dale
Kentalis
Totaal
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99.500
10.236
32.597
5.572
€ 294.905
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