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Samenvatting
Veel mensen weten de weg naar de zorg te vinden als zij die nodig hebben. Dat geldt
echter niet voor iedereen. Iemand kan hulp nodig hebben, zonder dat hij of zij daar zelf,
vrijwillig om vraagt. Het kan bijvoorbeeld gaan om dak- en thuislozen, zelfstandig
wonende ouderen die vereenzamen of slachtoffers van huiselijk geweld. Dat is het terrein
van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De belangrijkste doelstelling van
OGGZ is dan ook om deze doelgroep, mensen die wél hulp nodig hebben maar daar niet
om vragen of zelfs weigeren, snel toe te leiden naar reguliere zorg.
In 2007 en 2008 zijn door betrokken hulpverleningsinstanties en gemeenten in WestFriesland de knelpunten en behoeften voor wat betreft de OGGZ in West-Friesland
geïnventariseerd en vastgelegd in de nota ‘Kwetsbare Burgers in West-Friesland’ (2007).
Een explorerend onderzoek naar de samenwerking en communicatie in de OGGZ in WestFriesland is in het kader van dit project uitgevoerd (Boon & Schrier, 2009). Een van de
vastgestelde knelpunten is dat ondanks het convenant en het actieplan de OGGZ nog
steeds versnipperd wordt uitgevoerd. Organisaties werken moeizaam samen. Patiënten
vallen daardoor tussen wal en schip of blijven geheel buiten beeld.
Om hier verbetering in aan te brengen is, met financiële ondersteuning van de Provincie
Noord-Holland en in nauwe afstemming met de 9 Wmo-projectleiders van de gemeenten
in West-Friesland, het projectplan ‘OGGZ West-Friesland in de keten’ (Boon, 2009)
beschreven en uitgevoerd in de periode oktober 2008–maart 2010. Doelstelling van dit
project was te komen tot:
1. Een heldere en geaccepteerde regie over de OGGZ door het opdrachtgeverschap van
OGGZ neer te leggen bij de centrumgemeente.
2. Ketenregie ter verbetering van de afstemming en samenwerking tussen de OGGZpartijen in West-Friesland.
3. Het onderbrengen van de frontoffice en het meldpunt Vangnet & Advies bij de GGD
Hollands Noorden.
Het project heeft geleid tot een heldere positionering van de OGGZ in West-Friesland op
drie niveaus: bestuurlijk, in de keten en uitvoerend.
Op bestuurlijk niveau is middels besluitvorming in het college van B&W en de raad
vastgesteld dat de eindverantwoordelijke regie bij de wethouder ligt.
Op het niveau van de keten is een ketenregisseur aangesteld bij de centrumgemeente,
die vanuit een helikopterview en een onafhankelijke positie in staat is de knelpunten in
de keten te benoemen en te analyseren en op basis daarvan te verbeteren.
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Deze functionaris is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de gemeenten en de
regionaal werkende organisaties.
Op uitvoerend niveau is de frontoffice en het team Vangnet & Advies ondergebracht bij
de GGD Hollands Noorden.

De medewerker van het team Vangnet & Advies zal regie

houden over de gezamenlijke afspraken in het kader van het integrale individuele
zorgplan. Hij of zij wordt ingezet om de cliënt op uitvoerend niveau te kunnen sturen en
ondersteunen.
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1. Inleiding
Veel mensen weten de weg naar de zorg te vinden als zij die nodig hebben. Dat geldt
echter voor iedereen. Iemand kan hulp nodig hebben, zonder dat hij of zij daar zelf,
vrijwillig om vraagt. Het kan bijvoorbeeld gaan om dak- en thuislozen, zelfstandig
wonende ouderen die vereenzamen of slachtoffers van huiselijk geweld. Dat is het
terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De belangrijkste
doelstelling van OGGZ is dan ook om deze doelgroep, mensen die wél hulp nodig
hebben maar daar niet om vragen of zelfs weigeren snel toe te leiden naar reguliere
zorg.

Op

het

moment

dat

mensen

worden

ingeschreven

bij

een

reguliere

zorginstelling, behoren zij niet meer tot de doelgroep van de OGGZ. De doelgroep van
de OGGZ is gevarieerd en betrokkenen hebben vaak complexe problemen op
meerdere leefgebieden. Bijvoorbeeld een combinatie van psychische problemen,
schulden en verslaving. Het gevolg is dat meerdere organisaties zijn betrokken bij het
voorkomen en signaleren van problemen en het bieden van hulp. Dat vraagt om regie.
Wettelijk is de regie, sinds de invoering van de Wmo, opgedragen aan de gemeente.
De gemeenten hebben samen met andere OGGZ-partijen in de regio in maart 2005
het “Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg West-Friesland” ondertekend.
Dit is het gezamenlijke vertrekpunt voor de komende jaren. In dit convenant zijn de
missie, visie, doelen, uitgangspunten en de wijze van samenwerken geformuleerd. Dit
vereist goede afstemming tussen de betrokken organisaties en centrale regie.
Ondanks

het

convenant

bleven

knelpunten

bestaan

op

het

gebied

van

de

samenwerking in de OGGZ in West-Friesland. In 2007 en 2008 zijn daarom door
partijen en gemeenten de knelpunten en behoeften voor wat betreft de OGGZ in WestFriesland

geïnventariseerd

en

vastgelegd

in

de

nota

‘Kwetsbare

Burgers

in

West-Friesland’ (2007). Een explorerend onderzoek naar de samenwerking en
communicatie in de OGGZ in West-Friesland is in het kader van dit project uitgevoerd
(Boon & Schrier, 2009). Een van de vastgestelde knelpunten is dat ondanks het
convenant en het actieplan de OGGZ nog steeds versnipperd wordt uitgevoerd.
Partijen werken moeizaam samen. Patiënten vallen daardoor tussen wal en schip of
blijven geheel buiten beeld. Om hier verbetering in aan te brengen is, met financiële
ondersteuning van de Provincie Noord-Holland en in nauwe afstemming

met

de
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WMO-projectleiders van de gemeenten van West-Friesland, het project ‘OGGZ WestFriesland in de keten’ opgezet en uitgevoerd. Een van de doelstellingen van dit project
is de discussie plaats te laten vinden tussen de partijen in het maatschappelijk
middenveld, de gemeenten en de GGD over hoe de hulpverlening in het kader OGGZ
beter op elkaar kan worden afgestemd en hier een plan van aanpak voor op te stellen.
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In het voor u liggende rapport vindt u een beschrijving van de resultaten van dit
project. De kaders zijn in een aantal bijeenkomsten in 2008/2009 samen met partijen
en gemeenten ontwikkeld en vormgegeven in drie doelstellingen. Er zijn uitspraken
gedaan

over

hoe

de

OGGZ

in

West-Friesland

het

beste

kan

worden

georganiseerd. Dit is beschreven in een contourennota. De risico’s van nieuw beleid
zijn geïnventariseerd en beschreven (zie bijlage 2).
In de werkgroep ‘OGGZ West-Friesland in de keten’ is vastgesteld dat de uitkomsten
van dit project integraal moeten worden ingepast in de bovenregionale OGGZontwikkeling Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland.
In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling beschreven. De beschrijving van de
doelstellingen ter verbetering van de OGGZ in West-Friesland en de uitwerking
daarvan vindt u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de methode en de voorgestelde
uitvoering beschreven. Een beschrijving van de resultaten vindt u in hoofdstuk 5.
Ten slotte worden de deelnemers van de werkgroep, evenals de Wmo-projectleiders
en andere direct betrokkenen bij de vormgeving van dit project, hartelijk bedankt voor
hun inzet in de werkgroep ‘OGGZ West-Friesland in de keten’.
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2. Probleemstelling
Sinds de invoering van de Wmo is OGGZ, in brede zin, een taak geworden van de
gemeente. Maar ook vóór de invoering was er al beleid op het gebied van OGGZ. Het
bevorderen van de OGGZ is per 1 januari 2007 van de Wet collectieve preventie
volksgezondheid (WCPV) overgebracht naar de WMO. Reden voor deze overheveling is
onder meer het versterken van de samenhang tussen de OGGZ, de maatschappelijke
opvang en verslavingszorg vanwege een grote mate van overlap in de doelgroep. Met
de overheveling veranderen de OGGZ-taken niet.
Er is onder regie van de Stuurgroep OGGZ West-Friesland een actieplan OGGZ
beschreven (GGD Hollands Noorden, 2006). Verschillende onderzoeken (Boon, 2007;
Schrier & Boon, 2009) laten zien dat de OGGZ in de regio versnipperd wordt
uitgevoerd. Organisaties zijn niet altijd op de hoogte van elkaars werkwijze wat tot
uiting komt bij het signaleren en verwijzen van OGGZ-problematiek. Centrale regie en
afstemming kan dus worden verbeterd. Volgens de uitvoerende organisaties en de
gemeenten zijn er knelpunten. Eén daarvan is dat de zorg nog onvoldoende in een
keten is geplaatst. Op dit moment werken de ‘ketenorganisaties´ onvoldoende samen.
Er is ook onvoldoende samenwerking tussen organisaties werkend voor andere
doelgroepen zoals de verstandelijk gehandicapten, zwerfjongeren en ouderen. Door
deze organisaties worden ‘schotten’ ervaren tussen de verschillende instellingen die
vooral bestaan uit onvoldoende mogelijkheden om toe te leiden naar reguliere
organisaties. Organisaties moeten onderling ook sneller kunnen doorverwijzen. Een
ander knelpunt in de OGGZ West-Friesland is dat niemand zich eigenaar voelt van de
OGGZ, waardoor niemand aanspreekbaar is op de resultaten van beleid en uitvoering.
Omdat het ontbreekt aan een richtinggevende visie vanuit de gemeente moet
allereerst worden nagegaan wat gemeenten willen betekenen voor kwetsbare burgers.
Om hier antwoord op te krijgen zijn een aantal voorbereidende gesprekken gevoerd
met de verantwoordelijk wethouders en ambtenaren. Uit de gesprekken is duidelijk
geworden dat, met de komst van Wmo, er voor de gemeenten een nieuw werkveld is
bijgekomen. Ook is door de bestuurders aangegeven dat er een kennisachterstand is
in de gemeenten wat betreft OGGZ. Men wil daarom investeren in het wegnemen
hiervan. Op basis daarvan zegt men gemotiveerd te zijn en het noodzakelijk te vinden
dat de centrumgemeente het opdrachtgeverschap in de regio ten aanzien van de
OGGZ op zich neemt. Mandaat hiervoor is verleend door de overige West-Friese
gemeenten. Een gezamenlijk beeld op de toekomst en de verwachtingen van de OGGZ
zijn besproken.
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Eén van de knelpunten is ook dat de gemeente geen inzicht heeft in de werkwijze en
resultaten van uitvoering van de OGGZ in West-Friesland. Daarom kan zij ook nog niet
gefundeerd beleid bepalen en financieren. Vastgelegd is om op proactieve wijze het
beleid in de regio vorm te geven vanuit de gemeentelijke regie.
Een ander knelpunt wat is genoemd is dat het team Vangnet & Advies slechts bestaat
uit medewerkers van de huidige vier organisaties: GGZ West-Friesland, Brijder
Stichting Verslavingszorg, stichting De Noord-Hollandse Opvang (DNO), Regionale
Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Zaanstreek, Waterland en West-Friesland.
Dat werd als te smal ervaren. Zij werken niet altijd goed samen en leiden vooral
mensen

met

psychiatrische-

en/of

verslavingsproblematiek

toe.

Door

deze

organisaties is ook aangegeven dat de OGGZ-populatie een breder veld bestrijkt. Het
gaat bijvoorbeeld ook om verstandelijk gehandicapten, (zwerf)jongeren, ouderen en
dementie etc. Echter, met zorgorganisaties werkzaam voor deze doelgroepen in het
veld wordt nauwelijks samengewerkt. Een integrale aanpak vindt daardoor niet plaats.
3. Doelstelling
Om de kwaliteit van de OGGZ te verbeteren zijn door partijen en de gemeente de
volgende doelstellingen ter verbetering van de kwaliteit van de OGGZ in WestFriesland onderschreven.
1. Een heldere en geaccepteerde regie over de OGGZ door het opdrachtgeverschap
van OGGZ neer te leggen bij de centrumgemeente.
2. Ketenregie ter verbetering van de afstemming en samenwerking tussen de OGGZpartijen in West-Friesland.
3. Frontoffice van het meldpunt Vangnet & Advies wordt ondergebracht bij de GGD.
Nagedacht wordt over de verbetering van de kwaliteit van de werkwijze en
structuur van het OGGZ-team.
4. Werkwijze
Conform het tijdpad en stappenplan, beschreven in het projectplan (zie bijlage 1), zijn
er

allereerst

individuele

gesprekken

gevoerd

gemeenten. Middels een semigestructureerde

met

de

vragenlijst

betrokken
werd

partijen

nagegaan

en

welke

behoeften en knelpunten er bestaan in de OGGZ–keten. Onderzocht werd welke
bijdrage iedere organisatie afzonderlijk aan het project kan leveren.
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Ook is onderzocht hoe partijen zich kunnen verbinden aan het project en is de
urgentie bepaald. Vervolgens is een projectgroep samengesteld met de opdracht een
samenhangend beleid ten aanzien van OGGZ in West-Friesland te ontwikkelen. De
projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Stichting Verslavingszorg,
Stichting De Noord-Hollandse Opvang (DNO), Stichting Regionale Instelling Beschermd
Wonen (RIBW), Stichting Regionale Cliënten Organisatie (RCO) de Hoofdzaak,
gemeente Hoorn en de gemeente Medemblik.
Samen met voorbereidingsgroepen zijn er visiebijeenkomsten georganiseerd met de
OGGZ-partijen, beleidsambtenaren en bestuurders centrumgemeente Hoorn en
Medemblik. Doel van deze bijeenkomsten was te komen tot een eenduidige visie op
regiocoördinatie,

opdrachtgeverschap/regie

vanuit

de

centrumgemeente

en

afstemming OGGZ-team Vangnet & Advies.
In deze bijeenkomsten zijn de kaders gesteld en is het project met de partijen
afgestemd. Het doel was een standpunt te bepalen ten aanzien van de huidige OGGZstructuur, de ketenbenadering, en na te gaan of de huidige benadering voldoet of
mogelijk kan worden verbeterd. Verschillende workshops zijn hiertoe georganiseerd.
5. Resultaten
Op basis van bovenstaande werkwijze zijn de volgende oplossingen voor eerder
genoemde knelpunten door partijen en gemeenten voorgesteld:
1.

Het vaststellen van een heldere en geaccepteerde regie over de OGGZ door het
opdrachtgeverschap van OGGZ duidelijker te positioneren bij de centrumgemeente. De wethouder is eindverantwoordelijk voor OGGZ en de verdeling van
de financiële middelen in de regio.

2.

Inzetten ketenregie ter verbetering van de afstemming en samenwerking tussen
de OGGZ-partijen in West-Friesland.

3.

Het huidige team en meldpunt Vangnet & Advies onderbrengen bij de GGD
Hollands Noorden in het kader van de regionale ontwikkelingen (NoordKennemerland en Kop van Noord-Holland).
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5.1. Opdrachtgeverschap en regie over de OGGZ
De Wmo heeft de gemeente de regietaak gegeven om te komen tot een goede
structuur in de OGGZ. Daaraan gekoppeld is het verlenen van subsidies aan de
uitvoerende organisaties. De centrumgemeente beheert de financiën die vanuit de
overheid

rechtstreeks

zijn

overgeheveld

naar

de

centrumgemeente.

Deze

overheveling van OGGZ-gelden vanuit de AWBZ naar de gemeenten wordt door
deze beleidswijziging bekrachtigd.
Een belangrijk resultaat is dat de wethouder van de centrumgemeente, in kader
van Wmo, nu formeel verantwoordelijk is gesteld voor de regie en de visie op
OGGZ. Dit is vastgelegd in een collegevoorstel en door de colleges van de WestFriese gemeenten ook geaccordeerd. De wethouder delegeert de uitvoering van
het beleid en de uitvoering van de hulpverlening.
5.2. Ketenregie in West-Friesland
Als eerste stap in de ontwikkeling van de OGGZ-keten in West-Friesland is één
werkgroep ingesteld met de opdracht in een beperkt aantal bijeenkomsten
ketenregie nader uit te werken. De werkgroep bestond uit leden van de OGGZorganisaties en gemeenten in de regio West-Friesland. De werkgroep analyseerde,
ontwikkelde en beschreef ketenregie en stelde voor een ketenregisseur te
benoemen. Het oplossen van de hiaten en overlap in de keten is hoofddoel van de
samenwerking. Het is bekend dat individuele organisaties werkzaam in de OGGZketen niet altijd in staat zijn om deze hiaten en overlap te benoemen. Niet alleen
in West-Friesland maar ook elders in het land. Als oplossing voor dit knelpunt
wordt een ketenregisseur aangesteld. Hij/zij is in staat om vanuit een helikopterview en een onafhankelijke positie de knelpunten te benoemen en te analyseren.
Daarbij is deze functionaris verantwoordelijk voor de communicatie tussen de
gemeenten en de regionaal werkende organisaties. De gewenste competenties
zijn beschreven en vastgelegd in een functieprofiel: iemand met kennis, een
duizendpoot die de communicatie tussen de gemeenten en organisaties in stand
houdt en stimuleert. De ketenregisseur werkt voor en onder regie van de WestFriese gemeenten. De gemeenten gaan een centrale rol spelen in regie over de
OGGZ. Volgens de wethouder ligt de uitvoerende rol van de OGGZ dan ook, als
uitvoerder van de negen gemeenten, automatisch bij de GGD.
De rol van de ketenregie ligt bij de centrumgemeente. Een directe relatie is
gelegd met de ontwikkelingen in de regio, waaronder afstemming met de
ontwikkelingen in Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland, zoals de
overheveling van de frontoffice en onderbrengen van het team Vangnet & Advies
naar de GGD en de fusie GGZ-NHN en GGZ West-Friesland.
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Per 1 mei 2010 is de ketenregisseur benoemd en aangesteld bij de gemeente
Hoorn. In onderstaand schema (figuur 1) is het krachtenveld van de OGGZ
weergegeven met daarin de positionering van de beoogde ketenregisseur.
figuur 1

Het opzetten van ketenregie (figuur 1) is een nieuwe ontwikkeling in WestFriesland. Daarom wordt ervan uitgegaan dat ‘werkende weg’ duidelijk wordt hoe
ketenregie in de praktijk het beste werkt. In die zin is er sprake van een
groeimodel. Allereerst vindt u een beschrijving van de verschillende vormen van
regie (SGBO, 2007). Op basis daarvan is een functieprofiel beschreven (zie bijlage
3).
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen
regievoering in de OGGZ in West-Friesland. We gaan uit van regie in de OGGZ op
verschillende niveaus, te weten:
I.

regie op beleidsmatig en bestuurlijk niveau;

II. regie op ketenniveau;
III. regie op het niveau van uitvoerend werk.
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De regie op beleidsniveau ligt in handen van het Rijk en is gedelegeerd aan
gemeenten. Dit is een taak van de wethouder die samen optrekt met de betrokken
beleidsambtenaar.
De netwerk- of ketenregie ligt in handen van de ketenregisseur. Hij of zij heeft
dan de rol van het bevorderen van professionalisering en het denken in termen van
functies en houdt de partners aan gezamenlijk aangegane verplichtingen.
De

regie

op

uitvoerend

niveau

ligt

in

handen

van

een

medewerker

(trajectregisseur) van het team Vangnet & Advies, die contact opneemt en
onderhoudt met de cliënt wanneer deze uitvalt of als er iets misgaat in het
hulpverleningstraject.
De uitvoering van dit systeem zal uiteraard gepaard gaan met regelmatige
overleggen tussen de samenwerkingspartners. Deze cliëntbesprekingen worden
lokaal georganiseerd (uitgaande van de huidige structuur van het casuïstiekoverleg).
5.2.1 Regie op beleidsmatig en bestuurlijk niveau
De wethouder en beleidsambtenaar, die de ketenregie op beleidsmatig en
bestuurlijk niveau uitvoeren, worden in dit stuk de beleidsregie genoemd. Als
beleidsregisseur heeft de gemeente regie over:
I.

samenwerkende (en potentiële) ketenpartners;

II. co-financiers;
III. regiogemeenten.
Ad I: Samenwerkende ketenpartners
De samenwerking wordt verankerd middels een convenant. In de uitvoering van
het convenant is er een sturende rol voor de gemeente noodzakelijk. Beleidsregie
voert de regie op het hoogste niveau en functioneert vanuit gemeentelijke macht
en wordt uitgevoerd door de ketenregisseur. Op het moment dat de ketenregisseur
er niet uitkomt, kan de zorg worden opgeschaald naar de wethouder. De wethouder
heeft de mogelijkheid om een beslissing af te dwingen.
Ad II: Co-financiers
Nagegaan kan worden welke externe geldstromen kunnen worden aangeboord voor
de financiering van de OGGZ.
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Te denken valt aan Zorgvernieuwingsgeldenen (tijdelijke) overheidssubsidies.
De gemeente heeft een rol in het aanspreken van potentiële financiers.
Ad III: Regiogemeenten
Centrumgemeente Hoorn heeft een verplichte overlegrol en afstemming naar de
regiogemeenten toe. Er zijn overleggen nodig voor de besteding van de OGGZ
middelen en de middelen voor de maatschappelijke opvang. Het maken van de
hiervoor noodzakelijke afspraken is een rol voor de centrumgemeente Hoorn.
5.2.2 Regie op ketenniveau
De ketenregisseur heeft de regie op ketenniveau. Hij heeft een stimulerende en
enthousiasmerende

rol.

De

ketenregisseur

bevordert

de

professionalisering

(competenties en methodieken), het denken in termen van functies en houdt de
partners aan de gezamenlijk aangegane verplichtingen. Hij houdt in de gaten of de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voldoende is en hij spreekt deelnemende
partijen wanneer zij hun verplichtingen niet nakomen. Wanneer een ketenregisseur
gesignaleerde problemen zelf niet

kan oplossen, dan stelt hij de verantwoordelijk

wethouder van zowel de centrumgemeente als de regiogemeenten daarvan op de
hoogte. De wethouder kan beslissingen nemen vanuit de gemeentelijke macht. Dit
betekent dat er bijvoorbeeld voorrang op de wachtlijst geëist kan worden. De
ketenregisseur is het aanspreekpunt voor de mensen die regie op uitvoerend
niveau voeren. Daarnaast zal hij jaarlijks rapporteren aan de gemeente over het
functioneren van de keten. Hij heeft mandaat van alle betrokken partijen om deze
functie uit te voeren. Mandaat is een voorwaarde voor een goede uitvoering van de
regie. Voorts is het belangrijk dat er gewerkt wordt met een gezamenlijke,
regionale visie.
5.2.3 Regie op traject- of uitvoerend niveau
De medewerker die regie op uitvoerend niveau heeft, wordt trajectbegeleider
genoemd. Deze medewerker van het team Vangnet & Advies zal toezicht houden
over de gezamenlijke afspraken in het kader van het integrale individuele zorgplan.
Hij of zij wordt ingezet om de cliënt op uitvoerend niveau te kunnen sturen en
ondersteunen. Op het moment dat er (door screening) helder is wat de
hoofdproblematiek van de cliënt is, zal er een passende medewerker van het team
Vangnet & Advies worden toegewezen.
Het is de bedoeling dat deze medewerker nauw samenwerkt met de ketenregisseur.
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Hij of zij heeft vanuit zijn of haar rol direct contact met de cliënt, waardoor snel kan
worden gesignaleerd op welk moment de hulpverlening stagneert. Een dergelijk
moment kan een verandering van koers met zich meebrengen. Dit betekent dat er
opnieuw afstemming nodig is tussen de verschillende instellingen.
Hiervoor

wordt

de

ketenregisseur

ingeschakeld.

Wanneer

de

hulpverlening

vastloopt door niet nagekomen afspraken van instellingen is het de bedoeling dat
de ketenregisseur wordt ingeschakeld. Hij kan vanuit zijn “rol van toezicht” erop
aandringen

dat

de

afspraken

tussen

de

verschillende

organisaties

worden

nageleefd. Als ook dit niet tot resultaat leidt en er een crisis is bij de cliënt, kan er
direct opgeschaald worden naar de beleidsregie. De medewerker van Vangnet &
Advies hanteert de methodiek en werkwijze die is beschreven in de werkprocessen
Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden.
5.3. Frontoffice
Het meldpunt Vangnet & Advies was destijds ondergebracht bij DNO. Het team
werkte door geheel West-Friesland. In het team werkten medewerkers van de
Brijder, de GGZ Noord-Holland-Noord, RIBW en DNO die voor een aantal uren
waren gedetacheerd. De medewerkers in dat team werkten dus voor een deel nog
in de betrokken organisaties maar

werden

voor

een

beperkt

aantal

uren

gedetacheerd naar het regionale OGGZ-team. Een hecht professioneel OGGZ-team
kon door het beperkte aantal uren niet worden opgebouwd. De praktijk was dat
veel patiënten door versnipperde hulpverlening buiten beeld raakten en zo tussen
wal en schip vielen.
Om deze redenen zijn de OGGZ-uitvoeringstaken per 1 april 2010 overgeheveld
naar de GGD Hollands Noorden. Uitgangspunt is dat centralisatie van de OGGZ bij
de GGD tot meer afstemming en eenduidigheid leidt. Een aantal medewerkers
vanuit de reguliere organisaties is als werknemer naar de GGD overgegaan. Het
team Vangnet & Advies met de frontoffice werkt nu in zijn geheel vanuit de GGD
Hollands Noorden. Dit sluit ook aan bij de regionale ontwikkelingen in de regio’s
Alkmaar en Den Helder. In deze regio’s zijn op dit terrein ook ontwikkelingen voor
de gehele regio in gang gezet.
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6.

Conclusie
Het project ‘West-Friesland in de keten’ kan worden afgerond. De activiteiten om te
komen tot een geïntegreerd aanbod voor mensen met OGGZ-problematiek zijn
uitgevoerd volgens de afspraken in het Plan van Aanpak:
1. De regierol OGGZ is duidelijk gepositioneerd bij de centrumgemeente.
2. Een ketenregisseur is aangesteld.
3. Het team Vangnet & Advies is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden.
Echter, de werkelijke uitvoering begint nu pas: de praktijk zal duidelijk moeten
maken of alle partijen samen de hulpverlening aan deze moeilijk bereikbare
doelgroep kunnen verbeteren op basis van de gemaakte afspraken in het kader van
het project. Een belangrijke activiteit, beschreven in het Plan van Aanpak, zal
hiertoe nog worden uitgevoerd: de monitoring van het proces en het effect van de
ingezette acties. Hiertoe wordt in samenwerking met de betrokkenorganisaties een
instrument ontwikkeld dat het komende jaar wordt ingezet.
Er is in dit project betrokken, deskundig en enthousiast samengewerkt. Het kan
niet anders zijn dan dat dit een voorbode is voor de toekomstige samenwerking in
de OGGZ West-Friesland. Wij willen alle betrokkenen die een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van dit project hartelijk bedanken.
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Bijlagen
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Bijlage 1

Projectplan
OGGZ: West-Friesland in de Keten
Het verbeteren van de samenwerking en de communicatie in de regionale OGGZinfrastructuur.

Regionaal Wmo-subsidiekader
West-Friesland
Uitvoeringsplan
‘Kwetsbare burgers´
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Projectplan
Op basis van de informatie uit de werkconferentie en de daaruit voortgekomen
aanbevelingen kan met behulp van onderstaand projectplan invulling worden gegeven
aan de oplossing van de bestaande knelpunten. Dit projectplan sluit aan op het actieplan
OGGZ West-Friesland 2008-2011.
Doelstelling
Het in samenhang met het regionaal actieplan 2008-2011 van de Stuurgroep OGGZ
West-Friesland verbeteren van de samenwerking en communicatie in de huidige OGGZ–
keten zodat versnippering van OGGZ-taken wordt tegengegaan.
Subdoelstellingen:
1. Het tot stand brengen van een heldere en geaccepteerde regionale regie door de
gemeenten.
2. Verbetering van de samenwerking en communicatie in de OGGZ-keten.
3. Monitoren proces versterking OGGZ–keten met procesevaluatie.
Bovenstaande subdoelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben een
sterke samenhang. Daarom zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar een integrale
aanpak, waarin de twee subdoelstellingen gezamenlijk worden aangepakt.
Subdoel 1:
Als eerste stap om te komen tot een verbetering van de samenwerking en communicatie
tussen organisaties wordt voorgesteld een regionaal werkende functionaris aan te stellen.
Het oplossen van de hiaten en overlap in de keten is hoofddoel van de samenwerking.
Het is bekend dat individuele organisaties werkzaam in de OGGZ-keten niet altijd in staat
zijn om deze hiaten en overlap te benoemen. Niet alleen in West-Friesland maar ook
elders in het land. Een coördinator kan hierin een belangrijke taak vervullen. Hij/zij is in
staat om vanuit een helikopterview en een onafhankelijke positie de knelpunten te
benoemen en te analyseren. Daarbij is deze functionaris verantwoordelijk voor de
communicatie tussen de gemeenten en de regionaal werkende organisaties. De gewenste
competenties moeten worden beschreven en worden vastgelegd in een functieprofiel:
iemand met kennis, een duizendpoot die de communicatie tussen de gemeenten en
organisaties in stand houdt en stimuleert. De coördinator organiseert de OGGZ in de
regio. Werkt voor en onder regie van de gemeenten. De gemeenten willen een centrale
rol spelen.
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Maak deze functionaris verantwoordelijk voor het actieplan OGGZ 2008-2011 van de
stuurgroep en de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoek naar het verbeteren
van de communicatie. De kosten van de aan te stellen functionaris zullen uit bestaande
middelen moeten worden gefinancierd.
Activiteiten:
1. Het proces om samen met alle organisaties werkzaam op dit gebied te komen tot
aanstelling van een regiocoördinator is van groot belang. Op deze wijze wordt getracht
deze interventie gefundeerd in de OGGZ-keten te plaatsen. Om te komen tot een
breed draagvlak voor het aanstellen van een regiocoördinator wordt in samenwerking
met een aantal partijen in het veld een startnotitie beschreven. In deze startnotitie
staat onder andere beschreven:
- aanleiding en visie op het aanstellen van een coördinator;
- doelstelling;
- gewenste functieprofiel en competenties;
- gewenste wijze van werving en selectie;
- organisatie;
- financiering;
-

voorlichtingsbijeenkomsten.

2. De startnotitie vormt de basis voor de te organiseren expertmeeting met de OGGZpartijen.
Ter voorbereiding van de expertmeeting wordt een beperkte analyse en literatuurstudie (incl. gesprekken met deskundigen) uitgevoerd. Best practices uit het land
worden geanalyseerd en gepresenteerd. Samen met het plan van aanpak levert dit
een rapportage op dat de input vormt voor de expertmeeting. Deze rapportage wordt
vooraf verstuurd naar de deelnemers.
Tijdens de expertmeeting komt aan de orde:
• Huidige stand van zaken OGGZ–organisatie in de regio.
• Inventarisatie behoeften aan ondersteuning door middel van centrale regie.
• Vertaling van deze behoeften in concrete acties.
• Inventarisatie concrete behoeften ten aanzien van de samenwerking en
communicatie.
• Prestatie best-practices.
• Het ontwikkelen van een passende ondersteuningsstructuur in de vorm van
regionale veldregie.
• Plan van aanpak en afspraken voor de toekomst.
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Activiteiten:
• Organisatie van de expertmeeting.
• Literatuurstudie + opstellen startnotitie t.b.v. expertmeeting.
• Uitvoering van de expertmeeting (ongeveer 20 personen).
• Beschrijving uitkomsten expertmeeting in een rapport.
• Een regionale samenvatting met beschrijving plan van aanpak.
Resultaat:
• Een concreet beeld van de wensen en behoeften ten aanzien van veldregie.
• Rapportage expertmeeting.
• Rapportage met plan van aanpak aanstelling coördinator.
• Definitieve aanstelling regionaal werkende coördinator OGGZ West-Friesland.
Subdoel 2: Verbeteren van de samenwerking in de OGGZ–keten:
In de OGGZ gaat het om complexe problemen, waarbij de betrokkene vaak niet zelf
vrijwillig om hulp vraagt. Het vinden van risicogroepen en hen toeleiden naar hulp vereist
dat betrokken organisaties signalen en informatie uitwisselen. Het is belangrijk dat men
bereid is om ‘over de schutting heen te kijken’ om zo nieuwe vraagstukken op te lossen.
Bij de hulp zijn veelal meerdere instellingen betrokken. Om ervoor te zorgen dat de
betrokkene niet tussen wal en schip valt, maar de inspanningen van de instellingen
elkaar juist versterken, is afstemming nodig. Om te komen tot verbetering van de
kwaliteit van de OGGZ in de regio West–Friesland worden de volgende activiteiten
voorgesteld.
Activiteiten:
Uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van samenwerking en communicatie in de
OGGZ-keten.

Dit

onderzoek

moet

leiden

tot

een

reeks

van

aanbevelingen

geconcretiseerd in een plan van aanpak. Het uit te voeren plan van aanpak moet worden
uitgevoerd door de veldregisseur. De volgende activiteiten worden daartoe uitgevoerd:
1. Beschrijven van een onderzoeksvoorstel in samenwerking met de vertegenwoordigers
Van de OGGZ-partijen en cliëntorganisaties. Terugkoppeling met de Wmo-projectleiders en de keten dienst hierbij plaats te vinden.
2. Ontwerpen van vragenlijst ten behoeve van het onderzoek.
Reeds ontwikkelde vragenlijsten zullen worden geanalyseerd. Nagegaan wordt of deze
kunnen worden gebruikt voor dit onderzoek.
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3.

Uitvoering van het onderzoek onder de maatschappelijke- en cliëntenorganisaties in
de OGGZ–keten.
3.1 Organisatie en uitvoering van individuele interviews.
3.2 Organisatie van een expertmeeting met de OGGZ-partijen. De volgende
aspecten komen hierbij aan de orde:
- Presentatie van de uitkomsten van de interviews en toetsen van de conclusies
en aanbevelingen.
- Presentatie van de huidige problematiek in de samenwerking met de OGGZpartijen.
- Inventarisatie van de bekendheid met elkaars aanbod.
- Voorstellen tot verbetering van de samenwerking en communicatie en komen
tot een concept plan van aanpak.

4.

Verwerken onderzoeksgegevens.

5.

Schrijven onderzoeksrapport, met aanbevelingen en conclusies ten aanzien van de
samenwerking en communicatie in de OGGZ-keten, inclusief een plan aanpak.

Resultaat:
Rapport met aanbevelingen en een plan van aanpak om te komen tot een verbetering
van de kwaliteit van de samenwerking en communicatie OGGZ-keten West-Friesland. De
uitvoering van het hieruit voortkomende plan van aanpak zal een taak worden van de
regiocoördinator.
Subdoel 3: Monitoren van het proces uitvoering ‘OGGZ in de keten’:
In het actieplan van de Stuurgroep OGGZ West-Friesland staat het verbeteren van
registratie en monitoring als actie omschreven. Gegevens die nodig zijn voor signalering
en beleidsontwikkeling worden op een rij gezet. Geïnventariseerd wordt wie welke
gegevens verzamelt. Er worden afspraken gemaakt over het op efficiënte wijze en binnen
de wettelijke mogelijkheden samenbrengen van registratie- en monitoringgegevens.
Hierbij gaat het vooral over demografische variabelen.
In het huidige uitvoeringsplan wordt het van belang geacht om naast het inventariseren
van deze gegevens, ook het ingezette proces van de versterking van de OGGZ–keten te
monitoren. De ingezette interventie: het aanstellen van een regiocoördinator wordt
structureel gevolgd. Deze monitor moet uitmonden in een procesevaluatie op grond
waarvan kan worden besloten of de werkzaamheden van regiocoördinator leiden tot een
verbetering van de samenwerking en communicatie in de OGGZ-keten. Voorgesteld
wordt om deze monitor te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.
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De volgende activiteiten zullen daartoe worden uitgevoerd:
In samenwerking met de betrokken partijen komen tot een monitor. Organisaties,
werkzaam in de OGGZ–keten, leveren input voor deze monitor en hoe deze het beste kan
worden uitgevoerd. De monitor volgt het proces. Op basis van deze input wordt een
definitieve monitor vastgesteld met daarin alle relevante vragen en items van toepassing
op het proces van de uitvoering van verbeteractiviteiten in

de OGGZ–keten. Het doel

van deze monitor of procesevaluatie is het zo volledig mogelijk documenteren van de
activiteiten die bij het versterken van de OGGZ-keten horen. De monitor wordt op
verschillende niveaus uitgevoerd: op het niveau van de organisatie, intermediair en de
doelgroep.
Activiteiten:
- Voorbereiding van een bijeenkomst met (potentiële) deelnemers van de monitor.
- Organiseren van een eerste bijeenkomst met de deelnemers aan de monitor.
- Beschrijven van een concept format van de monitor.
- Beschrijving van een plan van aanpak (voorgesteld wordt een maandelijkse monitor
uit te voeren gedurende een jaar).
- Uitvoering van de maandelijkse monitor.
- Rapportage met conclusies en aanbevelingen monitor in een procesevaluatie.
- Terugkoppeling met de deelnemers en stuurgroep met daarin het besluit de ingezette
interventie al dan niet te continueren.
Randvoorwaarden
Intentieverklaring:
De 9 gemeenten en de instellingen sluiten een intentieverklaring waarin zij gezamenlijk
het trajectplan accorderen. In de intentieverklaring staan o.a. de spelregels van het
proces en de go/no go momenten.
Bestuurlijke opdracht:
De negen gemeenten komen gezamenlijk tot een bestuurlijke opdracht. Over deze
opdracht is overeenstemming met de organisaties.
Evaluatie:
1 jaar na de aanstelling van de regiocoördinator wordt op basis van vastgestelde
evaluatiecriteria de tevredenheid van de deelnemende organisaties en cliënten gemeten,
op zowel het proces als op het effect.
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Ook zullen op basis van de OGGZ-monitor kwantitatieve gegevens worden verzameld om
na te gaan of de verbetering van de samenwerking en communicatie gevolgen heeft voor
de in-, door- en uitstroom van OGGZ-cliënten in de regio West-Friesland.
Projectleiding:
Het verbeteren van de samenwerking en communicatie van de regionale OGGZinfrastructuur in West-Friesland wordt als project vormgegeven. Het project gaat alleen
van start als de financiële dekking compleet is. Hiervoor wordt een tekort subsidie
aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De eigen bijdrage van de gemeente
bedraagt 20%, het Wmo (uitvoerings-)budget of elders.
Er is één gemeente aanspreekpunt voor dit project, zij beheren het budget en sluiten de
contracten af met de projectleider, procesbegeleider en assistent.
Rapportage en terugkoppeling:
Tijdens dit project verschijnen 3 tussenrapportages en een eindrapportage die gebruikt
worden voor het informeren van de provincie, organisatiebesturen en gemeentebesturen:
1. Na de uitvoering van de expertmeeting.
2. Na het proces aanstellen regiocoördinator OGGZ.
3. Half jaar na aanstellen regiocoördinator OGGZ.
4. Eindrapport.
Daarnaast wordt een financiële verantwoording binnen 3 maanden na afloop van het
project toegezonden.
Gedurende het proces is er terugkoppeling naar de negen gemeenten via het Wmoprojectleidersoverleg.
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Bijlage 2
Risico´s:
Risico-inventarisatie OGGZ West-Friesland.
De ernst van het risico wordt bepaald door:
1. de hoogste risico-waarschijnlijkheid;
2. hoe groot is de kans;
3. hoe vaak komt het voor.
Hoog risico
Opdrachtgeverschap
bij de wethouder

Midden

- Geen meerjarige
borging door politieke
termijn

- Gebrek aan
betrokkenheid/
afstand

- Onduidelijkheid over
inhoud van het
opdrachtgeverschap,
prestatie-indicatoren

- Geen mandaat van
wethouders andere
gemeenten

- Onhelderheid over de
financiering

Laag

- Geen regionale
afstemming
- Onvoldoende
sturingsmechanisme
en evaluatie

OGGZ/wijkteam

- Niet ingebed in de regio

- Niet als team opereren

- Schil om de OGGZ heen
wordt niet betrokken

- Geen medeverantwoordelijkheid van de
organisaties

- Geen aansluiting met de
backoffice

- Teveel bureaucratie

- Een in zichzelf gekeerd
team

- Geen respect voor
elkaars deskundigheid
- Competenties niet
vastgelegd
- Taak/functie niet
duidelijk omschreven
- Geen werkethiek

- Geen verbreding en
samenwerking met
andere zorgorganisaties

Ketenregisseur

- Geen helderheid over
mandaat ketenregisseur

- Er worden geen verbindingen met andere
organisaties gelegd

- Creëren van een te
‘zware’ top

- Geen commitment van de
organisaties

- Weghalen van iets wat
nu goed gaat

- Onduidelijke positionering

- Scepsis bij de
organisaties

- Geen financiering
- Bureaucratie
- Ketenregisseur staat te
veel op zichzelf
- Geen draagvlak
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