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Inleiding
Voor u ligt het transitieplan ten behoeve van de vorming van een doelgroep netwerk voor cliënten met
een gerontopsychiatrisch beeld. Het is een relatief kleine groep cliënten (ongeveer 1.500) met een
specifiek en zeer complex beeld die speciale aandacht vragen. Het hoofddoel van de vorming van het
netwerk voor deze doelgroep is het landelijk en regionaal bundelen van kennis en kracht teneinde deze
groep mensen de maximale kans te geven om een goed leven te leven. Het liefst thuis in eigen
omgeving maar als het echt niet meer gaat in een optimaal ingerichte beschermde omgeving in het
verpleeghuis.
Het enerzijds bundelen van kennis en kracht en anderzijds zorgdragen voor een optimaal ingerichte
beschermde omgeving in het verpleeghuis is geen vrijblijvende opgave. Reeds nu is er een actieve
groep van professionals, wetenschappers en zorgorganisaties die dagelijks vormgeven aan de zorg voor
deze mensen. Zij hebben de ambitie en doelen om gezamenlijk een inspanning te leveren om deze zorg
te verbeteren en te verduurzamen. En zij hebben zich gecommitteerd aan dit plan. Een plan met een
heldere focus, duidelijke doelen en een actieve aanpak die bijdraagt aan de realisatie van het
hoofddoel. Na de uitvoering van dit plan is er sprake van een effectief netwerk dat landelijk en regionaal
aanspreekbaar is voor huidige en toekomstige vraagstukken van en rond deze groep cliënten.

Leeswijzer
Het plan is opgesteld binnen het format dat door de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg
(CELZ) is aangereikt. In het eerste hoofdstuk komt de aanleiding en het toekomstig zorglandschap aan
bod. Het toekomstig landschap is gebaseerd op de omvang en de spreiding van de doelgroep. Het geeft
een eerste beeld over de concentratie van kennis en beschikbaarheid van gespecialiseerde en
beschermde omgevingen voor deze doelgroep. Vanuit dit zorglandschap kunnen andere organisaties
kennis en ondersteuning halen voor cliënten met een gerontopsychiatrisch beeld. En ultiem kunnen
enkele organisaties in het zorglandschap de zorg overnemen (last resort). In hoofdstuk twee wordt de
organisatie van de transitie beschreven in doelen en inspanningen. Dit is op een zo’n concreet mogelijk
niveau gedaan. In hoofdstuk drie vindt u een overzicht van de middelen en de resources. In hoofdstuk
vier staat beschreven op welke wijze er met het brede veld van de stakeholders wordt gecommuniceerd
over de voortgang en behaalde resultaten.
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1 Aanleiding en toekomstig zorglandschap
De langdurige zorg kent een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is,
terwijl de zorgbehoefte zeer complex is. In de ‘Beter weten’-VWS brief (februari 2019, kenmerk
1475644-186633-LZ) wordt aangegeven dat er in de Wlz een groep cliënten is met een (medische)
conditie waarvoor specifieke kennis nodig is om ook voor hen de kwaliteit van de zorg te borgen. De
doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis (vanaf hier te noemen als de doelgroep GP) is hier
genoemd als een van de tien laag volume, hoog complexe doelgroepen. Ook is vastgesteld dat er
behoefte is om de kennis(infrastructuur) rond doelgroepen te versterken, omdat dit bijdraagt aan
betere zorg voor de cliënt. De minister van VWS heeft de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg
(CELZ) in 2019 ingericht om hier regie over te nemen.
Mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis hebben chronische psychiatrische
problematiek, die reeds aanwezig was vóór opname in het verpleeghuis en al dan niet formeel is
vastgesteld volgens de DSM classificatie. Deze bewoners hebben vaak beperkt ziekte-inzicht m.b.t. hun
psychiatrische problematiek en er is sprake van verlies van zelfregie. Kenmerkend voor deze groep is
een stapeling van problemen. Dat wil zeggen dat naast psychiatrische problematiek er op minimaal
twee andere levensdomeinen problemen zijn: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of
sociale betrokkenheid (figuur 1). De gedragsproblemen van deze doelgroep zijn onderscheidend in
relatie tot andere verpleeghuisbewoners. Deze komen dan ook niet voort uit neurocognitieve
aandoeningen, maar uit de psychiatrische problematiek. Uiteraard kunnen er neurocognitieve
stoornissen voorkomen bij deze groep maar deze zijn niet voorliggend. De behoefte aan ondersteuning
bij (i)ADL en problemen met lichamelijke gezondheid, gecombineerd met de psychiatrische- en
gedragsproblemen, maakt dat verblijf in het verpleeghuis de best passende setting is voor deze
mensen. Een doelgroep met deze kenmerken vraagt om gespecialiseerde zorg en behandeling. Dat er
specifieke kennis en kunde aanwezig is om goede zorg te kunnen bieden. Zodanig dat deze bijdraagt
aan een optimale kwaliteit van leven van deze doelgroep. Door de complexiteit van de problematiek,
overschrijdt de draaglast de draagkracht van de cliënt zelf, professionals en het netwerk. Hierdoor
moeten de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep doen op meerdere
zorgspecialismen.
In het najaar van 2020 heeft het Trimbos-instituut op basis van bovenstaande definitie
vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de omvang van deze doelgroep in het verpleeghuis1. Dit
onderzoek is onderdeel van het project ‘Onderzoek naar kennisinfrastructuur over sectoren heen - Zorg
voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking én chronische psychiatrische problematiek
die in een woonvoorziening verblijven’ en wordt gefinancierd door VWS. Uit dit onderzoek bleek dat er
op 114 locaties 1.316 bewoners met gerontopsychiatrische problematiek verblijven. In 58% van deze
locaties verblijven bewoners met gerontopsychiatrische problematiek geclusterd op een speciale
afdeling voor deze doelgroep. Vanwege COVID-19 is de respons op deze vragenlijst achter gebleven,
daarom is aanvullend onderzoek online gedaan. Op basis hiervan zijn aanvullend zeven
zorgorganisaties geïdentificeerd die, volgens de informatie op hun websites, gezamenlijk 111 plaatsen
voor bewoners met gerontopsychiatrische problematiek bieden. Er kan niet met zekerheid
geconcludeerd worden dat de het aantal van 1.417 bewoners de exacte omvang is van het aantal
1

M. Kroezen, A. Lempens, E. Bransen, E. van Belzen, M. van de Kuil, A. de Lange, H. Kroon, M. Planije, H. van der
Roest (2021). Bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor
verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek. Utrecht: Trimbos-instituut.
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bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis in Nederland. In het onderzoek
gaf naast bovengenoemde respondenten, een groot aantal respondenten (n=220) aan dat de doelgroep
verbleef op hun locatie. Na verificatie van deze gegevens hadden de onderzoekers ernstige twijfels over
de betrouwbaarheid van de gegevens. Waarschijnlijk is de doelgroep breder geïnterpreteerd door deze
respondenten, dan in bovenstaande definitie of is de vragenlijst voor een geheel andere doelgroep
ingevuld. In de rapportage over de doelgroepomvang2 wordt hier nader op ingegaan.

Figuur 1 samenvatting in- exclusiecriteria doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Zorgorganisaties, kennispartijen en cliëntenvertegenwoordigers hebben de handen ineen geslagen en
als werkgroep een adviesrapport opgesteld met daarin een analyse, de toekomstvisie en een advies
voor de inrichting van de kennisinfrastructuur voor deze doelgroep; mensen met een
gerontopsychiatrisch beeld in het verpleeghuis. In maart 2020 is dit adviesrapport ingediend bij de
CELZ en in de zomer van 2020 is het advies door hen goedgekeurd. Daarmee is er ‘groen licht’ gegeven
om de zorg en de benodigde kennis zodanig te transformeren dat de knelpunten zoals benoemd in het
adviesrapport worden opgelost. In dit transitieplan leest u het voorstel van de transitiewerkgroep ten
behoeve van de inrichting van de transitie, met als doel om uiterlijk per 1 januari 2023 als
doelgroepnetwerk GP in de nieuwe kennisinfrastructuur samen te werken teneinde de zorg en de
kwaliteit van leven voor deze groep cliënten te verbeteren.
Er is een tiental zorgorganisaties (zie figuur 2) die zeer betrokken zijn op deze doelgroep. Zij bieden
verblijf aan zo’n 30 tot 80 bewoners met gerontopsychiatrische problematiek. Zij vormen samen het
doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie in oprichting. Zij hebben zich gecommitteerd aan de realisatie
van het zorglandschap voor GP. Deze organisaties hebben in de afgelopen jaren veel expertise
opgebouwd op het gebied van geront0psychiatrie. Zij delen onderling deze expertise en kennis. Op dit
moment is het grootste gedeelte van deze gespecialiseerde zorgaanbieders aangesloten bij het
Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP; onderdeel Trimbos-instituut). De groep heeft

2

M. Kroezen, A. Lempens, E. Bransen, E. van Belzen, M. van de Kuil, A. de Lange, H. Kroon, M. Planije, H. van der
Roest (2021). Bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor
verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek. Utrecht: Trimbos-instituut.
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in september 2020 een voorwaardelijke en voorlopige aanwijzing gekregen van de CELZ. In de
beoordeling van het adviesrapport is aangegeven dat het adviesrapport, buiten een aantal verder uit te
werken punten, voldoende is. De punten van uitwerking zijn opgepakt (bijlage 1) en de initiatiefnemers
kunnen aan de slag met de transitie. Ze worden daarbij financieel ondersteund.

Figuur 2 Initiatiefnemers doelgroep netwerk gerontopsychiatrie
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1.1

Het toekomstig zorglandschap

Zoals aangegeven bestaat de doelgroep ongeveer uit maximaal 1.500 cliënten. Voor hen wordt de
versnipperde kennis en kunde getransformeerd naar een eenduidig en aanspreekbaar geheel. Dit
vraagt enerzijds een geografisch goede spreiding van gespecialiseerde plaatsen en anderzijds een
heldere bundeling van aanspreekbare kennis en wetenschap. Het zorglandschap bestaat daarmee uit
een samenstelling van enkele landelijke werkende Doelgroep Expertise Centra (DEC’s) en een
Kenniscentrum (KC) die landelijk aanspreekbaar zijn voor kennis en wetenschap en Regionale
Doelgroep Expertise Centra (REC’s) die zorgen voor de regionale beschikbaarheid van gespecialiseerde
plaatsen. De gezamenlijke DEC’s en REC’s vertegenwoordigen ongeveer 750 plaatsen. Dat betekent dat
er nog ongeveer 750 cliënten op andere plaatsen wonen. De DEC’s en de REC’s stellen hun kennis en
expertise beschikbaar voor deze cliënten en zorgverleners. Dat laat overigens onverlet dat
zorgverleners die niet in een DEC of REC werkzaam zijn actief kunnen bijdragen in de ontwikkeling van
kennis en de opbouw van het doelgroepennetwerk. Het doelgroep expertisenetwerk hecht er aan, in
verband met de zeer complexe problematiek en de spreiding van de landelijke verantwoordelijkheid
voor de last resort functie, de mogelijkheid om drie DEC’s te vormen te behouden. Dat betekent voor
het gewenste zorglandschap dat naast Atlant en Noorderbreedte er nog een vacature is voor een DEC.
De initiatiefnemers stellen op korte termijn een andere organisatie voor als DEC . De initiatiefnemers
willen in de nabije toekomst daarnaast het zorglandschap vormen zoals hieronder weergegeven (figuur
3).

Figuur 3 Zorglandschap Gerontopsychiatrie
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2

Uitwerking transitiefase

2.1

Ambitie en doelen

Zoals is de inleiding beschreven is het hoofddoel de landelijke en regionale bundeling van kennis en
krachten teneinde de groep cliënten met een gerontopsychiatrisch beeld de maximale kans te geven
om een goed leven te leven. Het liefst thuis in eigen omgeving maar als het echt niet meer gaat in een
optimaal ingerichte beschermde omgeving in het verpleeghuis.
In het adviesrapport van de werkgroep gerontopsychiatrie zijn vanuit verschillende perspectieven
knelpunten geschetst binnen de cliëntreis van deze groep. Een belangrijke middel voor het oplossen
van deze knelpunten is de bundeling van kennis en ervaring in landelijk werkende Doelgroep Expertise
Centra (DEC’s) en Regionale Expertise Centra (REC’s). Daarnaast is het van belang dat de opgedane
kennis en ervaring wordt verbonden met wetenschappelijk onderzoek en met onderwijs. Hiervoor moet
een landelijk Kenniscentrum Gerontopsychiatrie (KC) worden georganiseerd. In het adviesrapport zijn
de kernelementen voor de inrichting benoemd waaronder de criteria op basis waarvan een instelling
zich als DEC of REC kan aanmerken. Een belangrijke andere opgave is dat deze DEC ‘s en REC’s
geografisch goed worden gespreid. Tot slot moet het samenstel van de DEC ‘s, REC ‘s en het
kenniscentrum (KC) een maatschappelijk aanspreekbaar geheel vormen. Hiervoor moet een juridische
vorm worden gevonden.
De ambitie van de initiatiefnemers is om het toekomstig zorglandschap aan het einde van de
transitiefase zo in te richten dat er een landelijk dekkend netwerk van DEC’s en REC’s is. Zij voldoen
(grotendeels) aan de in het adviesrapport genoemde criteria. Voor deelnemende organisatie betekent
dit dat er een ontwikkelplan nodig is. De ambitie is om binnen 1,5 jaar na de start van de transitiefase
een volwaardig doelgroep-expertisenetwerk gerontopsychiatrie in de Wlz te zijn met erkende DEC’s-,
REC’s- en een KC. Het totaal DEC’s, REC’s en KC vormen het doelgroep netwerk onder regie van de
deelnemende zorgorganisaties. De DEC’s en REC’s worden erkend op basis van visitaties. Momenteel
wordt door KPMG gewerkt aan de voorwaarden voor de visitatie, wanneer deze gereed zijn zal het
doelgroepnetwerk zich hieraan conformeren. Voorts zullen initiatiefnemers randvoorwaarden creëren
om aan de gestelde kwaliteitscriteria te voldoen. Bijvoorbeeld scholing, samenwerking met GGZ en
andere doelgroepnetwerken in het bijzonder die van de doelgroep Korsakov.
Initiatiefnemers weten dat het niet haalbaar is om in minder dan twee jaar volledig aan de criteria te
voldoen. Bijvoorbeeld de implementatie van de competentieprofielen voor mensen die werken met de
doelgroep. De profielen moeten nog worden ontwikkeld. Of de leerlijn(en) en de scholingscyclus. Deze
zijn pas aan het einde van de transitieperiode ontwikkeld. Uiteraard wordt aan het eind van de
transitieperiode wel helder de termijn geschetst waarop DEC’s en REC ‘s volledig kunnen voldoen aan
de criteria. De organisaties die het doelgroep expertisenetwerk vormen zullen daarmee de transitiefase
gebruiken om intern alle zaken op orde te hebben (of in ontwikkeling) om te kunnen voldoen aan de
gestelde criteria. Ook kan de transitieperiode worden gebruikt voor andere zorgorganisaties dan die
van de initiatiefnemers om bij het doelgroepnetwerk GP aan te sluiten.
Om het hoofddoel te realiseren heeft het doelgroep netwerk gerontopsychiatrie i.o. voor het komende
anderhalf jaar een aantal concrete doelstellingen geformuleerd. Voor de transitieperiode 31 december
2022 zijn de volgende doelen gerealiseerd:
• Doel 1: Er is een doelgroep netwerk opgericht en ingericht inclusief een rechtspersoon.
• Doel 2 Er is een kenniscentrum ingericht.
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•
•
•
•
•

Doel 3 Er is een herzien en geïmplementeerd zorgprogramma GP.
Doel 4 Er zijn er competentieprofielen voor professionals die werken met
gerontopsychiatrische cliënten in het verpleeghuis.
Doel 5 Er is een functie consultatie en advies inclusief scholing ingericht.
Doel 6 Er is een functie “last resort” ingericht voor moeilijk plaatsbare cliënten.
Doel 7 Er is een kennisagenda opgesteld inclusief de activiteiten voor wetenschappelijk
onderzoek.

Na het behalen van deze doelen is er een erkende kennis en expertise infrastructuur binnen een
landelijk doelgroep netwerk waarbij:
• Er een kenniscentrum is met als basis de kenniscyclus dat zorgdraagt voor de benodigde
kennis, kwaliteitsproducten, opleidingsproducten en onderzoek.
• Er een landelijk dekkend doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie is met REC’s en DEC’s die
wonen, zorg en behandeling bieden op het hoogste niveau die expertise doorontwikkelen,
toegankelijk maken en delen met de regionale en landelijke zorgaanbieders en ketenpartners
alsook kennis en expertise aanbieden aan landelijke kennisgerichte organisaties en
systeempartijen.
• Waardoor de groep cliënten met een gerontopsychiatrisch beeld een maximale kans hebben
een goed leven te leven.
Het doelgroepnetwerk GP onderschrijft daarmee de uitwerking van CELZ van een landelijk doelgroep
expertisenetwerk:
Landelijk Doelgroepnetwerk

2.2

•

Vanuit de kenniscyclus de benodigde kennis en expertise ontwikkelt op basis van de vraag uit
de praktijk, kennis en expertise deelt, borgt en toetst in de praktijk om de zorg continu te
verbeteren en daarmee positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een
gerontopsychiatrisch beeld.

•

Zorgdraagt dat de expertise en kennis toegankelijk en beschikbaar is binnen regionale en
landelijke zorgketens, dus zorgprofessionals en hulpverleners die actief zijn in het zorgtraject
voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek en hierin onderling de zorg,
ondersteuning, kennis en verantwoordelijkheden afstemmen op regionaal en landelijk niveau,
binnen de kennisinfrastructuur breed, voor systeempartijen, voor opleidingsinstituten en de
wereld van onderzoek en wetenschap.

•

Met aandacht voor een optimale kwaliteit van leven van mensen met Gerontopsychiatrische
conditie en hun participatie in de maatschappij.

Uitwerking doelen in werkstromen

Op basis van een GAP-analyse (uit de ontwikkelscans voor de REC en ontwikkelscans voor de DEC’s) en
de daaruit voortkomende doelstellingen zijn er ten behoeve van de transitiefase vijf werkstromen
benoemd en is in gezamenlijkheid beoordeeld welke werkstromen en werkgroep activiteiten
uitgevoerd moeten worden tijdens de transitiefase om als doelgroep expertisenetwerk met DEC’s,
REC’s en een kenniscentrum aantoonbaar te kunnen voldoen aan de gestelde criteria.
9

Hieronder worden deze werkstromen benoemd, met daarbij het doel van de werkstroom en het
beoogd eindresultaat.
Regie

Werkstromen

Doel werkstroom

Beoogd eindresultaat

KC, DEC,
REC

1.Op- en inrichten
formeel
doelgroepnetwerk

Borgen doelgroep specifieke
kennisinfrastructuur

Het doelgroepnetwerk is
geformaliseerd en ingericht,
inclusief
cliëntbetrokkenheid.
Duidelijke coördinatie op
het doelgroepnetwerk GP
en de bijbehorende
kennisinfrastructuur GP.

KC

2.Op- en inrichten
formeel kenniscentrum

Organisatie KC

Duidelijke coördinatie
vanuit KC op activiteiten
gericht op het verbeteren
van kennis en expertise
vanuit het GPdoelgroepnetwerk.

KC

3.Herziening en
implementatie
zorgprogramma GP en
opstellen en
implementeren
competentieprofielen en
leerlijnen

Doelgroep specifieke,
deskundigheidsbevordering,
kennis en expertise in de
zorgpraktijk is van kwalitatief
hoog niveau.

Leerlijn, competentieprofiel
en zorgprogramma zijn
beschikbaar en worden
gebruikt in de praktijk in
een cyclisch proces.
Gezamenlijke scholing

DEC

4.Inrichten landelijke en
regionale GP-zorgketen,
inclusief consultatie en
advies en last resortfunctie voor moeilijk
plaatsbare GP-cliënten.

Bestendige landelijke
samenwerking en
samenwerking binnen iedere
regio, inzicht doelgroep
structuur en borgen van
gezamenlijke
inspanningsverplichtingen
voor de doelgroep,
waaronder de zorg voor zeer
complexe GP-cliënten of GPcrisisopname.

Taken, rollen en
verantwoordelijkheden zijn
duidelijk omschreven en
zichtbaar. Werkgebieden
van de regio’s zijn
vastgelegd en eventuele
witte vlekken zijn
beschreven. In de regio’s
zijn voor- en achterdeur
goed geregeld.

5.Kennisontwikkeling en
-deling en initiëren en
uitvoeren van
wetenschappelijk
onderzoek.

Borgen van
wetenschappelijke
onderzoekscultuur in de
zorgpraktijk en het proactief
uitwisselen van kennis.

Optimalisatie van de
kennisontwikkeling en verspreiding.

REC

DEC
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2.3

Activiteiten per werkstroom

Uit iedere werkstroom vloeien meerdere activiteiten voort. Hieronder worden de verschillende
activiteiten benoemd, wordt aangegeven in welk kwartaal van de transitiefase ze zullen worden
verricht en welke organisatie(s) verantwoordelijk is voor welke activiteit.
Hieronder zijn per werkstroom de activiteiten aangeven die uit de gap-analyse van de ontwikkelscans
naar voren zijn gekomen. Deze activiteiten zijn een basis om als zorgorganisatie te kunnen voldoen aan
de criteria voor DEC en REC en zijn essentieel voor de transitie van kennisnetwerk naar doelgroep
expertisenetwerk. De activiteiten worden in werkgroepen uitgevoerd die vallen binnen één van de
werkstromen. De activiteiten zijn aangegeven per werkstroom met de indicatieve tijdslijnen erbij.
Hierdoor ontstaat een planning van de totale transitiefase.

Werkstroom 1 Op- en inrichten formeel doelgroepnetwerk
Activiteit

Tijdslijnen (uiterlijk gereed)

Verantwoordelijke organisatie

Heldere positionering van het
Kenniscentrum inclusief de
relatie met het Trimbos /NKOP

September 2021

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Opstellen statuten

September 2021

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Oprichten vereniging

September 2021

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Werven bestuursleden een
aanstellen bestuur

September 2021

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Opstellen begroting met daarin
o.a. ledencontributie

September 2021 - jaarlijkse
cyclus

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Inrichten website en
doelgroepnetwerk portal

September 2021

KC

Bepalen hoe samenwerking in
het doelgroepnetwerk
vormgegeven gaat worden.
Zowel op doelgroep
overstijgende thema's als op
doelgroep specifieke thema's

September 2021

Stuurgroep doelgroepnetwerk

Uitwerken hoe
cliëntbetrokkenheid wordt
georganiseerd en op welke
thema's

Maart 2022

Verenigingsbestuur
doelgroepnetwerk

Definitieve vaststelling van de
DEC’s en REC’s structureel

December 2022

Doelgroepnetwerk compleet
maken door overige GPaanbieders aan te laten sluiten.

December 2022

Verenigingsbestuur
doelgroepnetwerk
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Werkstroom 2 Op- en inrichten formeel kenniscentrum
Activiteit

Tijdslijnen (uiterlijk gereed)

Verantwoordelijke organisatie

Aanstellen medewerkers,
samenstelling en fte gebaseerd
op taken, processen en
activiteiten beschreven in
transitieplan

September 2021

KC

Gezamenlijke database
inrichten, waarin
(ondersteunende) informatie
over best practices, interventies,
expertise, kennis, maar
bijvoorbeeld ook formats voor
samenwerking tussen VV en
GGZ instellingen toegankelijk
wordt gemaakt voor het
doelgroepnetwerk

September 2021

KC

(Aan)vullen database

September 2021- doorlopend

DEC’s, REC, KC

Opstellen kennisagenda

December 2021 - 2-jaarlijkse
cyclus

KC

Samenwerking m.b.t. kennis en
expertise bestendigen met
derden (netwerken van)
universiteiten, hogescholen,
MBO organisaties,
academische werkplaatsen,
incl. KC andere doelgroep
netwerken)

September 2021 - doorlopend

KC

Coördinatie samenwerking
binnen doelgroepnetwerk

September 2021 - doorlopend

KC

Afstemming activiteiten
doelgroepnetwerk met bestuur
doelgroepnetwerk

September 2021 - halfjaarlijkse
cyclus

KC

Onderhoud website en portal

September 2021 - doorlopend

KC
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Werkstroom 3 Herziening en implementatie zorgprogramma GP en opstellen en implementeren
competentieprofielen en leerlijnen (werkgroep 3 en 4)
Activiteit

Tijdslijnen (uiterlijk gereed)

Verantwoordelijke organisatie

Betrekken vorige ontwikkelaars
van het zorgprogramma,
verzoek voor herziening en
aanvulling van experts

Juni 2021

KC

Welke punten herzien o.b.v.
praktijk en evidence

Maart 2022

KC, DEC’s, REC’s

Ook zorgstandaard GGZ en
Korsakov betrekken (welke
relevante zorgstandaard(en)
specifiek)

Maart 2022

KC

Continue update van
zorgprogramma met
aanvullingen vanuit onderzoek
(inclusief evidence based
practice)

Vanaf december 2022 2jaarlijkse cyclus

KC

Opstellen competentieprofiel
en op basis inhoud
zorgprogramma GP

December 2021

KC

Implementeren
competentieprofielen in
processen, wat tot uiting komt
in het organisatiebeleid rond
werving en selectie en bij- of
nascholing van medewerkers

Maart 2022 e.v.

DEC’s, REC’s

Leerlijnen ontwikkelen op basis
van competentieprofielen

September 2022 e.v.

KC

Inventarisatie bestaande
(lokale) opleidingsprogramma's

September 2021

KC

Analyseren lacunes om
leerlijnen te prioriteren

September 2022

KC

December 2022 e.v.

KC, DEC’s, REC’s

Implementatie leerlijn/
opzetten scholingscyclus
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Werkstroom 4 Inrichten landelijke en regionale GP-zorgketen, inclusief consultatie en advies en
advies en last resort-functie voor moeilijk (werkgroep 5 en 6)
Activiteit

Tijdslijnen (uiterlijk gereed)

Verantwoordelijke organisatie

Ontwikkelen goede
consultatiefunctie, inclusief in
kaart brengen van de
verschillende stakeholders door
uitwerken van klantreis en
uitwerken van consultatievraag- en aanbod

Maart 2022

DEC’s, REC’s

Inrichten van proactieve
zichtbaarheid en
beschikbaarheid voor
stakeholders via o.a. media
(externe communicatie)

Maart 2022,

DEC’s, REC’s, KC

Inregelen van beschikbaarheid
December 2022
van zorgmedewerkers en
behandelaren van DEC’s en
REC's voor het bieden van
outreach, gekoppeld aan
consultatie, scholing, training,
consultatie en advies. In de vorm
van ambulante teams en/of
consultatieteams. Alle
expertisecentra leveren hierin
een evenredig deel.

DEC’s , REC’s

Organiseren van
netwerksamenwerking (DEC en
REC) en regionale
samenwerking tussen sectoren
(zeker VV & GGz), binnen de
huidige wetgeving, op
doelgroepniveau maar ook van
samenwerkingsverbanden
waarin samengewerkt wordt in
consultaties, onderzoek, kennis
delen en netwerkontwikkeling.

DEC’s, REC’s, KC

Maart 2022

Formats voor
September 2022,
samenwerkingsovereenkomsten
opstellen en delen via een
centrale database.

DEC , REC, KC

Stepped care model uitwerken
en implementeren, waarin
beschreven wordt op welke

DEC’s, KC, REC’s

September 2022
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wijze de zorg voor iemand met
gerontopsychiatrische
problematiek idealiter wordt opof afgeschaald binnen de
regionale en landelijke
zorgketen.
Inhoudelijk ontwikkelen en
implementeren van doelgroep
specifieke last resort functie en
samenspraak met alle DEC’s en
landelijke afspraken over
verdeling last resort functies
(carrouselfunctie,
inspanningsverplichting en
spoedbeleid uitwerken, inclusief
REC).

September 2022

DEC’s

Gemaakte afspraken in de
netwerken vastleggen. Taken,
rollen en verantwoordelijkheden
duidelijk beschrijven en
zichtbaar maken. Regio
afbakening aanbrengen.

September 2022

DEC’s, REC’s

Werkstroom 5 Kennisontwikkeling en -deling, initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
(werkgroep 7)
Activiteit

Tijdslijnen (uiterlijk gereed)

Verantwoordelijke organisatie

Alle DEC’s en REC’s zijn lid van
het (nieuwe) kenniscentrum en
participeren actief in
activiteiten georganiseerd door
het KC.

September 2021

DEC’s, REC’s

Alle DEC ‘s dragen actief
onderwerpen aan voor de
nationale kennisagenda-GP.

Doorlopend, jaarlijkse cyclus

DEC’s

Alle DEC’s beschikken over een
eigen onderzoeksinfrastructuur
met lopende onderzoekslijnen
die inhoudelijk zijn afgestemd
met het KC.

December 2021, jaarlijkse
cyclus

DEC’s

De organisatie heeft een
samenwerking met
wetenschappers (universiteit,

December 2021

DEC’s
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academische werkplaats,
kennisinstituut of hogeschool).
De verschillende
samenwerkingen zijn
geformaliseerd in een
samenwerkingsovereenkomst,
waarbij de samenwerking
gefocust is op wetenschappelijk
en/of praktijkgericht onderzoek
en implementatie van
resultaten in de praktijk.
Voorbeeld overeenkomst in
database opslaan.

Vanaf december 2021, jaarlijkse
cyclus

DEC’s

Alle DEC’s delen, minimaal 2x
per jaar ontwikkelde best
practices en resultaten uit
(praktijk)onderzoek via eigen
kanalen en het KC. Minimaal
door participeren in symposia,
en middels verschillende
mediakanalen en zijn als
netwerk innovatief in het delen
van inzichten en informatie.

Vanaf december 2021,
halfjaarlijkse cyclus

DEC’s

De rol van de
wetenschappelijke commissies
(WOC) is ingebed voor wat
betreft de algemene
onderzoekscultuur en het delen
van kennis, zowel op DECniveau als op doelgroep niveau.
Het DEC stelt daarnaast
relevante (wetenschappelijke)
literatuur beschikbaar voor zijn
medewerkers en heeft een
toereikend budget voor
scholing. Deze literatuur wordt
gedeeld en beschikbaar gesteld
in de database van het
kenniscentrum.

Vanaf september 2021,
jaarlijkse cyclus

DEC’s

De REC’s leveren een bijdrage
aan wetenschappelijk of
praktijk onderzoek geïnitieerd
door DEC’s of KC en ontvangt
middelen om dit te doen. Ze
faciliteert de commissie die

Vanaf september 2021,
doorlopend

REC’s
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deelname aan onderzoek
beoordeelt.

2.4

Projectstructuur en communicatie

Als een van de eerste acties binnen de transitieperiode wordt de inrichting van de verenigingsstructuur
verder uitwerkt en vormgegeven. Omdat deze vereniging nog opgericht moet worden en de daarbij
horende inrichting nog gedetailleerder besproken en bepaald moet worden kan hiervan in dit stadium
geen schema getoond worden. Wel zijn de bestuurders van de betrokken organisaties het er over eens
dat voor de projectstructuur onderstaand schema als uitgangspunt gehanteerd zal worden (figuur 4).

Figuur 4 Projectstructuur

Het doelgroepnetwerk stelt een stuurgroep in die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het
Programma Expertisecentra voor de Langdurige Zorg Gerontopsychiatrie.
Er is een uitwerking gemaakt van de stuurgroep, transitiemanager en transitiewerkgroep naar rollen en
verantwoordelijkheden. Vervolgens is hetzelfde gedaan ten aanzien van de werkgroepen die zich
richten op de activiteiten van de werkstromen.
Projectstructuur
Functie

Samenstelling

Verantwoordelijkheden

Overlegfrequentie

Stuurgroep

Bestuurders
van alle kandidaat
REC’s

Bestuurlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering, behalen resultaten,
planning en budget van het

Vier maal
per jaar
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Projectstructuur
Functie

Samenstelling

Verantwoordelijkheden

en DEC ‘s (de
genoemde
expertisecentra
in het zorglandschap
Gerontopsychiatrie)
en het
Kenniscentrum.

programma, inclusief de
verantwoordelijkheid voor de
transitiemiddelen die vanuit de
ZonMw subsidie Kennisnetwerken
specifieke doelgroepen – Transitie
aan het doelgroepnetwerk GP worden
toegekend na goedkeuring van
transitieplan en begroting.

Overlegfrequentie

De Stuurgroep informeert het nieuw
op te richten bestuur van het
doelgroepnetwerk over de resultaten
en voortgang van het programma.
Transitiemanager

Transitiemanager
evt. aangevuld met
secretariële
ondersteuning

• Draagt zorg voor de coördinatie van
en afstemming tussen de
werkstromen.
• Ondersteunt de werkzaamheden op
proces voor de werkstromen en
werkgroepen.
• Geeft leiding aan de werkgroep
begeleiders en transitiecoaches.
• Vormt het dagelijks aanspreekpunt
voor de gehele projectorganisatie en
Stuurgroep, alsook externe
stakeholders.
• Bereidt documenten voor de
transitiewerkgroep voor.
• Bereidt voor de Stuurgroep
vergaderingen, de vergaderstukken
en bestuurlijke besluiten voor.
• Verantwoordelijk voor de
operationele uitvoering van een
efficiënte programmastructuur.
• Legt verantwoording af aan de
Stuurgroep over de resultaten,
planning, activiteiten, inzet capaciteit
en financiële middelen.
• Draagt zorg voor een efficiënte en
doelgerichte processturing.
• Bereidt de ZonMw voor-en najaar
gesprekken voor, bereidt de jaarlijkse
verantwoording voor, geeft
uitwerking aan de afspraken en neemt

Elke
maand
overleg
Transitie
werkgroep
Twee
maal per
jaar
ZonMw
overleg
Vier maal
per jaar
bestuurlijk
overleg
Stuurgroep.
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Projectstructuur
Functie

Samenstelling

Verantwoordelijkheden

Overlegfrequentie

deel aan de overleggen in afstemming
met en/of namens de Stuurgroep.
• Draagt zorg voor de inhoudelijke en
financiële verantwoording aan
ZonMw voor het programma
Kennisnetwerken Specifieke
Doelgroepen – Transitie.
• Zorgt voor verbinding en
kennisoverdracht tussen de
werkgroepen.
Transitiewerkgroep

Vertegenwoordigers
van de kandidaat
REC ‘sen DEC’s en
het KC nemen deel
aan de
transitiewerkgroep.
In bijlage 1 staat een
overzicht van de
organisaties en hun
vertegenwoordigers
in de
transitiewerkgroep.
Deze
vertegenwoordigers
hebben bestuurlijke
afstemming of
mandaat.
In de
transitiewerkgroep
worden alle aan de
stuurgroep voor te
leggen besluiten
voorbereid en
uitgewerkt in lijn van
het transitieplan.

• Monitort de samenhang,
afstemming, algehele voortgang van
de transitie
• Verantwoordelijk voor de uitvoering
binnen plan, begroting van uren,
middelen en scope
• Verantwoordelijk voor de input voor
de maandelijkse
voortgangsrapportages aan de
Stuurgroep
• Ieder lid draagt zorg voor de
voorbereiding, inbreng,
terugkoppeling naar de eigen
organisatie.
• Bereidt het proces van toetsing
DEC’s/REC’s (externe audit)
gezamenlijk voor en stemt af binnen
de eigen organisatie.
• Draagt zorg voor de
voorbereidingen en uitvoering van de
audit binnen de eigen organisatie.
• Zorgt voor passende inbreng en
deskundigheid binnen de
werkgroepen van het transitietraject
• Acteert als escalatiepunt voor
werkgroepen
• Zorgt voor tijdige oplevering van de
producten ten behoeve van de
ontwikkelplannen van de
zorgorganisaties. En adviseert over de
wijze van implementatie en de
benodigde voorwaarden daarvoor.

Maan-delijks
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Projectstructuur
Functie

Werkstromen en
werkgroepen
Werkstroom 1:
Werkgroep 1:
Op- en inrichten formeel
doelgroepnetwerk
Werkstroom 2
Werkgroep 2:
Op- en inrichten formeel
kenniscentrum
Werkstroom 3:
Werkgroep 3:
Herziening en
implementatie
zorgprogramma GP
Werkgroep 4:
Opstellen en
implementeren
competentieprofielen en
leerlijnen

Samenstelling

Elke werkstroom
heeft een of twee
werkgroep(en) en
een werkgroepbegeleider.
In de werkgroepen
zitten
vertegenwoordigers
van het
doelgroepnetwerk
vanuit het KC, de
DEC’s en de REC’s.
en waar wenselijk
aangevuld met
deskundigen vanuit
het Gerontopsychiatrienetwerk.

Verantwoordelijkheden

• Iedere werkgroep krijgt opdracht
van de transitiemanager
• Verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de activiteiten zoals
die in de activiteitenplanning zijn
weergegeven bij de werkstromen.

Overlegfrequentie

Maandelijks of
zoveel
vaker als
nodig
De werkgroepen
komen
ten
minste 1
maal per
maand
bijeen
voor 1,5
uur.

Werkstroom 4:
Werkgroep 5:
Inrichten consultatie- en
advies, inclusief scholing
in de keten.
Werkgroep 6:
Realiseren
ketensamenwerking,
inclusief last resortfunctie voor moeilijk
plaatsbare GP-cliënten.

Werkstroom 5:
Werkgroep 7:
Kennisagenda en
wetenschappelijk
onderzoek.
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De transitiefase wordt door de stuurgroep GP aangestuurd. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurlijk
vertegenwoordigers van de DEC’s, REC’s en het kenniscentrum. Deze stuurgroep zal overgaan in het
bestuur van het doelgroepnetwerk GP. De transitiemanager legt elke drie maanden verantwoording af
aan de stuurgroep tijdens het stuurgroep overleg. Hierin wordt de voortgang en resultaten besproken,
worden eventuele risico’s benoemd en worden vervolgstappen besproken. Daarnaast zal de
transitiemanager de stuurgroep maandelijks schriftelijk informeren over de voorgang van de
activiteiten in de vorm van een voortgangsnotitie. Op basis van deze voortgangsnotities en de
stuurgroep overleggen kan het bestuur zo nodig bijsturen, om zo te waarborgen dat de doelstellingen
van de transitiefase worden behaald.
Op instellingsniveau worden ontwikkelplannen gemaakt door de kandidaat DEC’s, REC’s en het
kenniscentrum. Transitiecoaches begeleiden de instellingen bij het monitoren en behalen van de
doelstellingen. Per werkstroom worden werkgroepen ingericht die over de doelgroep heen uitvoering
geven aan het transitieplan. Hierin nemen medewerkers van betrokken instellingen plaats, zij worden
begeleid door transitiecoaches of werkgroep begeleiders. De transitiecoaches en werkgroep
begeleiders leggen verantwoording af aan de transitiemanager.
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2.5

Risico’s en mitigerende maatregelen

Hieronder zijn mogelijke risico’s voor de transitiefase beschreven waardoor het gestelde doel zoals
beschreven in paragraaf 1.3 mogelijk niet behaald zou kunnen worden. Per risico zijn mitigerende
maatregelen weergegeven die ingezet worden om deze risico’s te reduceren.
Risico 1

Kans

Impact

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5

Coronacrisis (uitval
personeel/ urgente
herprioritering van
personeel) leidt tot
grootschalige uitval
van mensen in de
transitie-werkgroep en
werkgroepen
waardoor er ernstige
vertraging van de
activiteiten van de
transitie optreedt.

2
Gezien de
maximale
doorlooptijd van
2 jaar vanaf de
goedkeuring van
het plan door de
commissie wordt
het risico beperkt
ingeschat.

4
Bij langdurige
afwezigheid van
deskundige en
voldoende
betrokkenheid van
mensen uit de
organisaties is het niet
mogelijk de resultaten te
behalen binnen 2 jaar.

8

Vanuit de voortgangsrapportages die de
transitiemanager aan bestuur voorlegt
kunnen passende maatregelen en
besluiten volgen als het project het risico
loopt om het doel niet voor 1/1/2023 te
behalen. Bij uitlopende planning van
activiteiten zal overleg worden gevoerd
door de transitiemanager evt. in
samenzijn van bestuur met CELZ en
ZonMw. Waar mogelijk worden budget
neutrale verschuivingen voorgelegd en
getroffen.
In de werkgroepen zal de samenstelling
en de minimaal benodigde invulling van
de werkgroepen op tijd en deskundigheid
worden besproken.
Waar de voortgang van de werkgroep
risico loopt, zal dit zo spoedig mogelijk
worden geëscaleerd naar de
transitiemanager.

Risico 2

Kans

Impact

Score

Mitigerende maatregelen

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
5

Stuurgroep of bestuur
ziet te grote risico’s,
voor de continuïteit
van de vereniging of
een te groot risico voor
de zorgorganisaties,
gezien het beleid, de
omvang

3
Er is voor deze
doelgroep nog
veel onzeker als
het gaat om de
bekostiging(swijze) in de
structurele fase.

Score
Kans*
Impact

Kans*
Impact
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Mitigerende maatregelen
Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

In de Stuurgroep en op de toekomstige
ALV’s zal informatie en voortgang door
de transitiemanager en/of bestuur
worden gegeven inclusief over de risico’s
voor de vereniging en de implicaties voor
de vereniging haar continuïteit, en de
risico’s voor de zorginstellingen o.b.v. de
bekostiging van expertisecentra in de
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ondersteunende
financiële middelen,
de omvang en
bekostigingsmodel
voor de structurele
fase
kennisinfrastructuur
expertisecentra LZ en
besluit tot opschorting
of afsluiten van het
transitietraject.
Risico 3

Er beëindigen
meerdere organisaties
de medewerking aan
de transitiefase.
Dit kan liggen aan bv.
niet tijdig voldoende
inzicht in bekostiging
waardoor het niet
tijdig werven van
benodigde
deskundigheid of
capaciteit.
Of de voorinvestering
en de duur van de
transitiefase is te hoog
of duurt te lang.
Wat het draagvlak
binnen de vereniging
voor het beleid of de
stabiliteit en
continuïteit van een
toekomstig doelgroepnetwerk in gevaar
brengt dan wel
belemmert om goed te
kunnen functioneren.

structurele situatie met bijhorende eisen,
voorwaarden en inkoopbeleid. Waar
nodig zal het bestuur een bestuurlijk
overleg organiseren waar de risico’s en de
kansen als mogelijke oplossingen worden
voorgelegd.

Kans

Impact

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
4
Het netwerk heeft goed
nagedacht om stappen
te maken naar een
doelgroepexpertisenetw
erk, maar uitval voor de
landelijke spreiding
vormt een risico.
Mocht er uitval zijn zal
dit naar waarschijnlijkheid opgevangen
kunnen worden.

2
In de afgelopen
periode is er een
ontwikkelscan
afgenomen en is
gesproken over
de inzet en
mogelijkheden
om te komen tot
een DEC, REC en
doelgroep
expertisenetwerk
.

Score
Kans*
Impact

8

Mitigerende maatregelen
Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

Door de inzet van transitiecoaches is er
vanaf de start van de transitiefase een
gesprek over het instelling specifieke
ontwikkelplan en de wijze waarop de
instelling zich voorbereidt op de toetsing
door CELZ. Risico’s voor de voortgang
van de transitie of het voldoen aan de
criteria van een doelgroep
expertisenetwerk worden in elk
bestuursoverleg besproken. Waar nodig
zal bestuurlijk overleg worden
georganiseerd om een feitelijk risico voor
het doelgroep expertisenetwerk te
voorkomen.
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Risico 4

Uitblijvende politieke
besluitvorming in Den
Haag, waardoor het
organiseren van de
benodigde
randvoorwaarden
waaronder de
structurele bekostiging
onder druk komt te
staan of onvoldoende
blijkt te zijn.

Risico 5

Kans

Impact

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
5
Als het beleid of de
bekostiging niet aansluit
is dit een zeer groot
risico voor de
implementatie en
werking van de
expertisecentra LZ.

3
In de brief VWS
12 okt. 2020 staat
het beleid en de
bekostiging van
expertise centra
LZ structureel
opgenomen.
De kans is matig
ingeschat. Risico
kan voortkomen
uit nieuwe
beleidslijnen
vanuit een
nieuwe regering.
Kans
Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Niet halen van een
positieve beoordeling
in de finale audit van
de betrokken
organisaties en het
doelgroepexpertisenet
werk.

2
Er is een
uitwerking van de
criteria in
ontwikkelscans
opgenomen. De
scans zijn als een
zelfevaluatie
ingevuld voor de
kandidaat REC’s
en DEC’s. Dit
geeft de huidige
situatie van elke
betrokken
organisatie aan in
relatie tot de
gewenste situatie
en het voldoen
aan alle criteria
zoals vastgesteld

Impact
Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
5

Score
Kans*
Impact

Mitigerende maatregelen
Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]
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Over dit punt wordt het bestuur tijdig en
continue geïnformeerd. Besluitvorming
op basis van nieuwe informatie vindt
plaats in bestuur en zal worden gedeeld
met CELZ.

Score

Mitigerende maatregelen

Kans*
Impact

10

Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

De transitiecoaches houden een vinger
aan de pols om te bezien hoe de
voortgang is per organisatie en welke
ondersteuning en advies zij kunnen
gebruiken om een positieve uitkomst van
de finale audit te verkrijgen. Ervan uit
gaande dat er een tussentijdse toets is zal
de begeleiding en voorbereiding daarop
ook door de transitiecoach worden
opgepakt. Daaruit kan een op maat
ondersteunings- opdracht voortkomen
waarvoor in de begroting ook financiële
middelen zijn gereserveerd.
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in het
adviesrapport
voor het KC en de
DEC’s en REC’s
Daaruit zijn de
werkstromen
geformuleerd
met de nodige
activiteiten die
uitgevoerd
moeten worden
en daarmee
wordt
bijgedragen aan
het kunnen
voldoen van de
organisaties aan
de gestelde
criteria.
Risico 6

Onvoldoende of
ondeskundige
ondersteuning van
werkgroepen
waardoor de
resultaten niet tijdig of
van onvoldoende
kwaliteit zijn om in te
voeren en te gebruiken
binnen de organisaties

Kans

Impact

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
2
Dit kan leiden tot
vertraging maar de kans
dat het meer dan 2 jaar
vertraging geeft is
onwaarschijnlijk

2
Voor het op tijd
werven van de
benodigde
ondersteuning
van de
programmastruct
uur is een tijdige
inschatting van
de beoordeling
van het
transitieplan
cruciaal. Hiervoor
is het wenselijk
dat CELZ op
korte termijn na
indiening een
(voorlopig) beeld
kan geven van de
beoordeling van
het
transitierapport
en de
subsidieaanvraag

Score
Kans*
Impact

4

Mitigerende maatregelen
Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

Werkgroepbegeleiders zullen de opdracht
krijgen om een uitgebreide voorbereiding
en uitwerking te doen van de
werkgroepen. De inhoud komt van de
werkgroepleden. De
werkgroepbegeleider monitort en
escaleert als de input tekort schiet.
Mogelijk kan deskundigheid ook uit het
bredere kennisnetwerk-GP worden
verworven als vervanging en/of aanvulling
opdat de werkgroepen tijdig de resultaten
kunnen opleveren.
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ZonMw
Programma
Kennisnetwerken
specifieke
doelgroepen.
Risico 7

Onvoldoende
menskracht binnen de
betrokken organisaties
om de transitie binnen
de organisaties te
kunnen maken en
daarmee te voldoen
aan de criteria voor
DEC of REC.

3

Kans

Impact

Wat is de kans
dat dit risico zich
echt voordoet op
een schaal van
1(zeer klein) - 5
(zeer groot)

Wanneer dit risico zich
ook echt voordoet hoe
groot is het effect dan
op het behalen van het
doel van de
transitiefase zich op
een schaal van 1 – 5
3
Als grootschalig de
bemensing intern niet
voldoende is waardoor
de implementatie van de
producten uit de
werkgroepen niet leidt
tot het aantoonbaar
voldoen aan de criteria
kan dit het traject
vertragen of leiden tot
uitval van organisaties.

2
De inzet in de
transitiewerkgroep en de
bemensing
binnen de huidige
organisaties lijkt
voldoende en
zeer betrokken
om de opgave
van de transitie
op te pakken en
succesvol in te
vullen.

Score
Kans*
Impact

6

Mitigerende maatregelen
Beschrijving van de mitigerende
maatregel om risico te voorkomen]

Dit risico wordt tijdig onderkend door de
inzet van transitiecoaches die de ‘vinger
aan de pols’ houden en adviseren en
ondersteuning bieden aan organisaties
waar nodig. Indien er een risico wordt
gesignaleerd zal dit worden besproken
met de zorgorganisatie en in
samenspraak zal overleg worden
gevraagd met de contactpersoon bij
CELZ.

Inzet middelen en resources

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke stappen gezet zijn in de voorbereiding naar voorliggend
transitieplan. In september/ oktober 2020 zijn de vastgestelde criteria uitgewerkt en geconcretiseerd in
een ontwikkelscan met een normering en concrete opbrengsten. Dit is weergegeven in onderstaande
tabellen voor de DEC’s en REC’s.
In de tabellen staan de opbrengsten die aan het eind van de transitieperiode aantoonbaar gerealiseerd
moeten zijn als doelgroep expertisenetwerk en door de individuele zorgorganisaties.
Deze tabellen geven ook de concrete toetsingspunten aan waarop het doelgroep expertisenetwerk en
de individuele zorgorganisaties ge-audit kunnen worden om definitief aangewezen te worden als DEC,
REC en als geheel doelgroep expertisenetwerk na de transitieperiode. De ontwikkelscans bevatten voor
zowel de DEC als de REC 14 toetsingspunten en daarbovenop voor specifiek de DEC’s nog eens 15
toetsingspunten.
In oktober 2020 hebben de zorgorganisaties de ontwikkelscan ingevuld als zelfevaluatie. Vervolgens is
tijdens de analyse van de ingevulde ontwikkelscans de ‘gap’ verhelderd op zorginstellingniveau alsook
op het niveau van het netwerk. Deze gap is vertaald naar de activiteiten en resultaten die de
samengestelde werkgroepen gaan opleveren. Met deze resultaten worden de voorwaarden op
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inhoudelijk en organisatorisch gebied tijdens de transitieperiode gerealiseerd om aan de gestelde
criteria te voldoen.
De werkgroep resultaten zullen door de zorgorganisaties intern vertaald worden naar de gewenste
inbedding binnen de eigen organisaties. Organisaties stellen aan de hand van de eigen
ontwikkelscanresultaten en de input vanuit de resultaten uit de werkgroepen een eigen organisatie
ontwikkelplan op. Daarbij kunnen de transitiecoaches advies en ondersteuning bieden aan de
betreffende projectleider/ locatiemanager.

3.1

Opbrengsten REC

Thema

Criterium

Norm

Resultaat

Dit vinden we
belangrijk
1.
De kennis over GP
door de keten heen

…daarom hebben we dit…

…en dat blijkt uit…

1.1

De werkwijze van de
organisatie voor bewoners
met GP is conform de
actuele zorgstandaard GP
in de VV.

2.1

De organisatie initieert en
stimuleert samenwerking,
zowel regionaal met
DEC’s, GGZ-instellingen
en andere ketenpartners,
als landelijk met DEC’s en
het KC.

Medewerkers kunnen
laten zien te werken
met de actuele
richtlijnen en
zorgstandaarden. Ze
kunnen dit toetsbaar
aantonen.
De organisatie is in de
regio herkenbaar als
regionaal
aanspreekpunt

…dat kunnen we
aantonen door…
Beleidsdocumenten.
Richtlijnen en
zorgstandaarden
aanwezig, door
visitatie en zelfaudit

2.
Organisatie van GP
zorgketen

1

2

Aanwezigheid van
actuele
overeenkomsten,
benodigde informatie
op website, folder, etc.

De organisatie heeft
vastgelegde
samenwerkingsoveree
nkomsten met op
regionaal (RZC, GGz)
en landelijk (DEC’s,
KC) niveau, welke
gericht zijn op de
verbetering van
kwaliteit voor zorg
voor bewoners met GP
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3.
Kennisontwikkeling
,wetenschappelijk
en praktijkgericht

4.
Doelgroepspecifiek
e kennis en
expertise in de
zorgpraktijk

3.1

4.1

De zorginstelling neemt
actief deel aan
wetenschappelijk
onderzoek

Er is een substantieel
volume intramurale
cliënten vanuit de
doelgroep.

Het REC heeft een
structurele
samenwerking
vastgelegd in een
schriftelijke
samenwerkingsoveree
nkomst met GGz en
ketenpartners in de
regio, met vaste
contact(en)
(psychiater,
psychiatrisch
verpleegkundige)
binnen GGz.
Samenwerking tussen
partijen wordt
minimaal een keer per
twee jaar geëvalueerd.

3

Aanwezigheid van
samenwerkingsoveree
nkomst en de
verslaglegging van
evaluatie is aanwezig
en overlegbaar.

De organisatie
investeert actief en
aantoonbaar in het
verwerven van kennis
rond de doelgroep in
de samenwerking met
organisaties binnen
het de
kennisinfrastructuur
GP (DEC, REC, KC).

4

Overzichten van
deelname aan
wetenschappelijk en/of
praktijkgericht
onderzoek,
richtlijnontwikkeling
en/of het meten van
uitkomsten t.b.v.
wetenschappelijk en
praktijkgericht
onderzoek zijn
aanwezig.

5

Beleidsdocument en
minimaal 30 plaatsten
gelabeld en
geconcentreerd.

Zij doet dit door deel
te nemen aan
wetenschappelijk en/of
praktijkgericht
onderzoek,
richtlijnontwikkeling
en het meten van
uitkomsten t.b.v.
wetenschappelijk en
praktijkgericht
onderzoek.
Er zijn intramuraal
minimaal 30 plaatsen
specifiek voor cliënten
binnen de doelgroep
(in de Wlz). Cliënten
zijn geclusterd op een
of meerdere
afdelingen of
woningen.
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4.2

De omgeving is
aangepast aan de
doelgroep

4.3

Er is een dedicated
multidisciplinair
gespecialiseerd GP
kernteam

4.4

De organisatie waarborgt
de continuïteit van zorg
op de afdeling/woning.

De afdeling of woning
is conform de zorg qua
inrichting en
faciliteiten afgestemd
op de doelgroep.

6

Er is een
dagbestedingsaanbod,
afgestemd op de
doelgroep, conform
het zorgprogramma.

7

Het team is in vaste
dienst, specifiek voor
de doelgroep.
* Mix van
professionals die
zorgdragen voor zorg
en ondersteuning en
activiteiten en voldoen
aan
competentieprofiel
GP.
Het team bestaat
minimaal uit:
* Specialist
ouderengeneeskunde
* GZ Psycholoog
* Ergotherapeut
* Fysiotherapeut
* HBOverpleegkundigen en
agogen
Het behandelteam GP
heeft gedurende het
hele jaar voldoende
capaciteit om 5 dagen
per week en het
zorgteam 7 dagen per
week beschikbaar te
zijn voor de
afdeling/woning.
In het zorgteam en
behandelteam is
gemiddeld vier jaar
ervaring met de
doelgroep aanwezig
Om overbelasting en
uitval van
medewerkers vanwege

8

Aantoonbare
opvolging van het
zorgprogramma voor
mensen met
gerontopsychiatrische
problemen in het
verpleeghuis
Aantoonbare
opvolging van het
zorgprogramma voor
mensen met
gerontopsychiatrische
problemen in het
verpleeghuis
Formatieoverzichten
en overzichten dat
leden het
multidisciplinaire team
voldoen aan het
competentieprofiel

9

Vastgelegde afspraken
over beschikbaarheid
en bereikbaarheid.

10

Formatieoverzichten

11

De organisatie kan
aantonen dat intervisie
of andere manieren
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5.
Consultatiefunctie

4.5

De organisatie waarborgt
het kennisniveau van
medewerkers.

5.1

Er is een
consultatiefunctie
ingericht.

de specifieke
problematiek van de
doelgroep te
voorkomen en de best
mogelijke zorg en
behandeling te kunnen
blijven bieden, is
voldoende aandacht
voor reflecteren, leren
en verbeteren t.a.v. de
problematiek tijdens
intervisie en lerende
netwerken en
eventueel op andere
wijzen.
De organisatie
waarborgt de
continuïteit van zorg
daarnaast door
professionals te
ondersteunen in het
actueel houden van
kennis GP door
continue bijscholing
volgens de leerlijn en
kennisuitwisseling
middels intervisie,
training, nascholing en
congres- en
symposiabezoek.
De organisatie
ondersteunt
organisaties die niet
direct deel uitmaken
van de
kennisinfrastructuur
(zoals organisaties die
geen geclusterde zorg
kunnen leveren) in de
regio bij het leveren
van passende zorg.
Daartoe beschikt de
organisatie over
voldoende capaciteit
en middelen om
beschikbaarheid te
bieden voor
consultatie van alle
disciplines uit het
kernteam.

van reflectie
gehanteerd worden
om overbelasting van
medewerkers te
voorkomen,
bijvoorbeeld middels
een jaarplanning of
notulen.

12

Er is een scholings-/
ontwikkelplan voor de
professionals wat
gevolgd wordt.

13

Samenwerkende
organisaties zijn in
kaart gebracht en er is
een communicatieplan
voor de ketenpartners/
stakeholders.
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6.
Ontwikkeling
kennis- en
kwaliteitsproducten

3.2

6.1

Er vinden
kwaliteitsvisitaties plaats
in een vaste frequentie

De organisatie werkt
actief mee aan
kwaliteitsvisitaties
georganiseerd door
het Lvhc-netwerk.

14

□ Zie norm

Opbrengsten DEC

Thema

Criterium

Norm

Resultaat

Dit vinden we
belangrijk…
1. Kennisontwikkeling,
wetenschappelijk
en praktijkgericht

…daarom hebben we dit…

…en dat blijkt uit…

De organisatie initieert
wetenschappelijk
onderzoek en voert
wetenschappelijk
onderzoek uit.

De organisatie brengt
onderzoeksvragen in bij
het KC t.b.v. de
onderzoeksagenda GP
en haalt dit jaarlijks bij
de stakeholders op.

1

De organisatie beschikt
over een eigen
onderzoeksinfrastructuur met lopende
onderzoekslijnen die
inhoudelijk zijn
afgestemd met het KC.
Zij doet dit door
doorlopend praktijk
en/of wetenschappelijk
onderzoek te initiëren en
uit te voeren.

2

De organisatie (DEC)
acteert proactief
richting, en is
beschikbaar en zichtbaar
voor organisaties (zoals
GGZ, andere
verpleeghuizen,
CIZ, de zorgkantoren en
het CCE) bij de
uitvoering

3

…dit kunnen we
aantonen door…
Elk DEC haalt
jaarlijks bij
verschillende
instellingen in de
regio en
stakeholders (bijv.
cliënten,
wetenschappelijke
commissie
organisaties en
andere relevante
stakeholders zoals
verwijzers) op welke
onderzoeksvragen er
leven.
De organisatie heeft
een vastgelegde
onderzoeksinfrastructuur.
En er loopt binnen
de zorginstelling
doorlopend
minimaal één
wetenschappelijk
onderzoek of
praktijkonderzoek
naar de doelgroep
wat geïnitieerd
wordt door het DEC.
Ketenpartners,
stakeholders en
andere instellingen
zijn in beeld en het
DEC initieert
aantoonbaar
afstemming en
samenwerking.

2.
Organisatie van GP
in de keten

1.1

2.1

De organisatie adviseert
en ondersteunt
organisaties in de keten.
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3.
Doelgroepspecifiek
e kennis en
expertise in de
zorgpraktijk

3.1

Er is een substantieel
volume intramurale
cliënten vanuit de
doelgroep.

3.2

De omgeving is
aangepast aan de
doelgroep

3.3

Er is een dedicated
multidisciplinair
gespecialiseerd GP
kernteam

van werkzaamheden,
zoals indicatiestellingen
en
advisering.
De organisatie vormt
een
samenwerkingsverband
met aanverwante
organisaties, zoals de
andere kenniscentra,
waarin samengewerkt
wordt in consultaties,
onderzoek, kennis delen
en netwerkontwikkeling.
Er zijn intramuraal
minimaal 60 plaatsen
specifiek voor cliënten
binnen de doelgroep (in
de Wlz).

4

Ketenpartners,
stakeholders en
andere instellingen
zijn in beeld en het
DEC initieert
aantoonbaar
afstemming en
samenwerking.

5

Zie norm

De afdeling wordt
bewoond door enkel
bewoners die voldoen
aan de criteria van de
doelgroep.

6

De afdeling of woning is
ingericht conform het
meest actuele
zorgprogramma qua
inrichting, faciliteiten en
dagbestedingsaanbod
afgestemd op de
doelgroep.
Het team is in vaste
dienst, specifiek voor de
doelgroep.
* Mix van professionals
(V&V) die dagelijkse
zorgdragen voor zorg en
ondersteuning en
activiteiten en voldoen
aan competentieprofiel
GP
Het team bestaat
minimaal uit:
* Specialist
ouderengeneeskunde
* GZ-psycholoog
* Ergotherapeut

7

Middels een
vastgelegd
opnamebeleid kan
aangetoond worden
dat de doelgroep
voldoet aan de
definitie.
Aantoonbare
opvolging van het
Zorgprogramma
voor mensen met
gerontopsychiatrisc
he problemen in het
verpleeghuis

8

Formatieoverzichten
en overzichten dat
leden het
multidisciplinaire
team voldoen aan
het
competentieprofiel
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3.4

De organisatie waarborgt
de continuïteit van zorg
op de afdeling/woning.

3.5

De organisatie waarborgt
het kennisniveau van
medewerkers.

4.
Consultatiefunctie

4.1

De organisatie beschikt
over een multidisciplinair
team dat op alle niveaus
consultatie, scholing en
training kan bieden.

5.
Last Resort

5.1

De organisatie biedt
plaats aan moeilijk
plaatsbare cliënten in
afstemming met GGZ-

* Fysiotherapeut
* HBOverpleegkundigen en
agogen
* Creatief therapeut
In het zorgteam en
behandelteam is
gemiddeld vier jaar
ervaring met de
doelgroep aanwezig.
Het behandelteam GP
heeft gedurende het hele
jaar, 5 dagen in de week
(tijdens kantooruren)
voldoende capaciteit
voor vragen en
consultatie (zowel intern
als extern) .
De organisatie
waarborgt de
continuïteit van zorg
door professionals te
ondersteunen in het
actueel houden van
kennis GP door continue
bijscholing volgens de
afgesproken leerlijn en
kennisuitwisseling
middels bijv.intervisie,
training, nascholing en
congres- en
symposiabezoek.
Minimaal 80 procent van
de medewerkers voldoet
aan de leerlijn. De
overige medewerkers
ontwikkelen dit
aantoonbaar.
Zorgmedewerkers en
behandelaren van DEC
zijn beschikbaar voor het
bieden van scholing en
training. Dit is in
samenwerking met het
KC. Alle expertisecentra
leveren hierin een
evenredig deel.
De DEC’s hebben
gezamenlijke
inspanningsverplichtinge
n m.b.t. zeer complexe
cliënten en hebben hier

9

Formatieoverzichten

10

Vastgelegde
afspraken over
beschikbaarheid en
bereikbaarheid.

11

Er is een scholings-/
ontwikkelplan voor
de professionals wat
wordt gevolgd.

12

Afspraken hierover
met KC en andere
DECs zijn
vastgelegd.

13

Er is aantoonbare
overeenstemming
over wat ‘last resort’
inhoud en afspraken
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instellingen in de regio en
andere DEC’s

3.3

aantoonbare afspraken
over gemaakt. Ieder DEC
heeft minimaal 1
spoedbed (binnen de
organisatie).
Wanneer zorgaanbieders
aanspraak maken op de
last resort-functie van
het DEC, heeft de
organisatie de
verantwoordelijkheid
(inspanningsverplichting
) voor het uitvoeren van
triage en een
beoordeling. Op basis
daarvan komt men
gezamenlijk tot een
passend behandelplan.
In dit behandelplan is
ook aandacht voor de
beste fysieke locatie
voor de cliënt (in het
DEC of bij de
zorgaanbieder, met
ondersteuning vanuit het
DEC).

hierover zijn
vastgelegd.

14

Afspraken hierover
met andere DECs en
REC’s zijn
vastgelegd.

Opbrengsten Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is integraal onderdeel van het doelgroep expertisenetwerk Gerontopsychiatrie. De
basis van het Kenniscentrum is het ontwikkelen, dissemineren, implementeren en verspreiden van
kennis. Vanuit de kenniscyclus stroomt kennis via het doelgroepnetwerk het zorglandschap in.
Het Kenniscentrum heeft vier kerntaken:
1. Het bundelen van kennis over de doelgroep en deze praktisch toepasbaar maken om zo bij te
dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van zorg en behandeling.
2. Het agenderen van inhoudelijke beleidsthema’s op basis van de gezamenlijke onderzoeksen ontwikkelagenda van de doelgroep.
3. Stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie.
4. Het verbreden en verdiepen van vakkennis van zorgprofessionals door het ontwikkelen en
aanbieden van scholing op basis van de meeste actuele kennis.
Een ontwikkelscan van een Kenniscentrum Gerontopsychiatrie is nog niet verricht omdat het
Kenniscentrum zoals bedoeld nog opgezet en ingericht moet worden. Om die reden is het een van de
werkstromen die zich hier specifiek op richt. Dit betekent dat in de werkstroom een helder plan van
aanpak wordt geschreven om aan al de criteria voor een Kenniscentrum te kunnen voldoen. Daarbij zijn
de criteria afgeleid van de kerntaken van het Kenniscentrum.
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3.4

Inzet middelen per werkstroom

De begroting voor de transitiefase is volgens het format van ZonMw programma Kennisnetwerken
Specifieke doelgroepen ingevuld en is in bijlage 4 toegevoegd. Hieronder is een toelichting gegeven op
de globale (meerjaren)begroting die aansluit bij de activiteiten van het transitieplan
Gerontopsychiatrie.
Transitiewerkgroep
Activiteit

Functie

Aantal uren

Coördinatie en afstemming
met en tussen de
werkgroepen.
Organisatie en aansturing van
de werkgroepbegeleiders en
transitiecoaches opdat zij de
opdracht van de transitie
werkgroep succesvol invulling
geven.
Afstemming met CELZ en
ZonMw over de voortgang, en
resultaten en toetsing van het
doelgroep expertisenetwerk.
Projectondersteuning en
secretariële
ondersteuning programma
Transitie.
Transitie-advies op
instellingniveau.
Bewaakt met de zorginstelling
de voortgang en bereid samen
de tussentijdse toets en finale
audit voor met de instelling.

Transitiemanager, onder
verantwoordelijkheid van de
stuurgroep

8 uur per week gedurende 96
weken = 768 uur

Projectondersteuner/secretaresse, 18 uur per week gedurende 96
in dienst van de vereniging
weken =1728 uur

Transitiecoaches, werken
gedurende
75 weken in opdracht van de
transitiemanager.

18 uur per week gedurende 75
weken = 1350 uur
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Werkgroepen
Activiteit

Functie

Aantal uren

Biedt ondersteuning in de
voorbereiding van elke
werkgroep bijeenkomst,
schrijfwerk aan de documenten
en producten, organiseert en
begeleidt de bijeenkomsten.
Doet vooraf onderzoek naar de
best practices binnen en buiten
het netwerk, zorgt voor
verbinding en afstemming waar
nodig en wenselijk tussen de
werkgroepen en stemt de
samenstelling van de
werkgroep af op de benodigde
input, capaciteit en
deskundigheid in samenspraak
met de transitiewerkgroep en
transitiemanager.
Bieden van deskundigheid,
advies en inzet met als doel de
opdracht vanuit de
transitiewerkgroep succesvol
invulling te geven ten behoeve
van het gehele netwerk.

Werkgroepbegeleiders werken
gedurende 75 weken in
opdracht van de
transitiemanager.

5 uur per week per werkstroom
= 25 uur gedurende 75 weken =
1875 uur.

Intern projectmanagement
binnen kandidaat REC en DEC

Inzet van projectmanagement
en andere specialisten en
deskundigen om aan de
vereisten van het doelgroep
expertisenetwerk te voldoen
alsook aan de criteria van DEC
en REC.

Werkgroepbegeleider voor elke
werkgroep die de zorg draagt
dat de opdracht van de
transitiewerkgroep wordt
ingevuld door tijdig de
producten en resultaten aan te
bieden vanuit de werkgroep.

Leden werkgroepen vanuit de
betrokken organisaties van het
netwerk.

De gemiddelde inzet zal ten
minste zijn: 1 uur per week per
deelnemer aan de werkstroom
en bijbehorende werkgroep
voor 75 weken. Dit is exclusief
de voorbereiding en uitwerking.
Deze inzet is niet opgenomen in
de begroting KSD ZonMw
Transitie
Gemiddeld zal hier 1-2 dagen
per week gedurende de
transitiefase per instelling
nodig zijn. Deze inzet is niet
opgenomen in de begroting
KSD ZonMw Transitie.

Specifieke deskundigheid
Activiteit

Functie

Aantal uren

Bij een werkgroep kan het van
belang zijn gespecialiseerde
en/of aanvullende
deskundigheid in te huren.
Hierbij kan gedacht worden aan
de inhuur van

Specialisten en ondersteuners

Reservering inzet uren tegen
een waarde van maximaal over
€30.000,- de gehele
transitieperiode.
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communicatieadvies en/of
ondersteuning, juridisch advies
en/of ondersteuning,
aanvullende
projectondersteuning en/of
advies van
zorgstandaardontwikkeling etc.

4

Communicatie

De volgende stap in de voorbereiding voor de transitiefase vangt aan met de indiening van dit
transitieplan bij de CELZ. Hierbij zal vanuit het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie i.o. de werving
starten voor de werkgroepbegeleiders en transitiecoaches. Tevens zal er een planning worden
opgesteld voor de verschillende werkgroepen en transitiewerkgroep met uitnodigingen voor de eerste
bijeenkomst op korte termijn. Ook zal een format worden voorbereid voor het plan-van-aanpak en zal
er een briefing van de werkgroep en werkgroep begeleider worden voorbereid. Voor de
programmastructuur is het van belang dat er een digitale vindplaats komt voor het delen, gezamenlijk
bewerken en borgen van documenten. Dit zal bij de start van de transitieperiode worden
georganiseerd.
Het belang van goede afstemming en tijdig informeren van het brede netwerk is groot. Zeker als dit de
introductie van een versterkte vorm van expertise en kennisinfrastructuur voor de doelgroep
gerontopsychiatrie betreft. Vanuit VWS is reeds stevig ingezet op afstemming met en informatie aan
de partijen betrokken in de kennisinfrastructuur en de systeempartijen. Deze partijen zijn ook van
belang om vanuit het toekomstig doelgroepnetwerk tot goede en doelgerichte samenwerking en
afstemming te komen.
Partijen worden als volgt betrokken gedurende de transitiefase:
Doelgroep

Communicatiedoelstelling Communicatiemiddelen

Communicatiefrequentie

Leden van het netwerk
GP

Informeren, participeren,
consulteren. Draagvlak
uitbouwen.

Netwerkbijeenkomsten

3-4x per jaar

nieuwbrieven

1x per maand

website

1x per maand

Kennis/
2-3x per jaar
scholingsbijeenkomsten

VWS

ZonMw

Informeren, consulteren

Informeren, consulteren

Werkbezoeken.

jaarlijks

Overleg/ gesprek

Zo nodig

Bijeenkomsten
Netwerq/
doelgroepoverstijgend

Zo nodig

Overleg/ gesprek

Zo nodig

Bijeenkomsten
Netwerq/ doelgroep
overstijgend

Zo nodig
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Doelgroep

CELZ

Zorgkantoor/
zorgverzekeraars

Communicatiedoelstelling Communicatiemiddelen

Informeren, consulteren

Informeren, betrekken,
afstemmen

Communicatiefrequentie

Voortgangsgesprekken
ZonMw

2x per jaar

Overleg/ gesprek

Zo nodig

Na beoordelingen/
feedback

2x per jaar?

Doelgroep
overstijgende
bijeenkomsten

1x per jaar

Nieuwbrieven

1x per maand
1x per jaar

Inkoop overleggen
ZiNL

Informeren, betrekken,
afstemmen

Gezamenlijke
bijeenkomsten
Nieuwsbrieven

2x per jaar
1x per maand
1x per jaar

Overleg/ gesprek
Academische netwerken

Informeren, betrekken en
afstemmen

Persoonlijke
gesprekken
Doelgroep
overstijgende
bijeenkomsten

Topcare

Informeren, betrekken,
afstemmen

1x per jaar

1x per jaar

Nieuwsbrief

1x per maand

Persoonlijke
gesprekken

1x per jaar

Doelgroep
overstijgende
bijeenkomsten

2x per jaar

Onderwijsinstellingen

Informeren, betrekken,
afstemmen

In samenwerking met
ZonMw en de
samenwerkende
kennisnetwerken wordt
een opzet voor 2021
boorbereid voor
toenadering vanuit de
specifieke
kennisnetwerken

1x per jaar

Kennisnetwerken

Informeren, betrekken,
afstemmen, sparren,
samenwerken

Gezamenlijke
bijeenkomsten

1x per 6 weken
1x per maand

Nieuwsbrieven
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Doelgroep

Communicatiedoelstelling Communicatiemiddelen

Partijen betrokken bij de
kennisinfrastructuur
Langdurige Zorg zoals
Trimbos-instituut, Vilans,
lvhc-kenniscentra,
overkoepelend orgaan
lvhc-doelgroepen

Samenwerken,
betrekken, afstemmen

Actiz, ZN, GGZ
Nederland, andere
brancheorganisaties

Samenwerken,
informeren, betrekken,
afstemmen.

Beroepsorganisaties als
V&VN, Verenso, NIP enz.

Communicatiefrequentie

Persoonlijke
gesprekken

Zo nodig/ gewenst

Persoonlijke
gesprekken

Zo nodig/ gewenst

Thematisch delen van
informatie
1x per jaar per thema

Samenwerken,
informeren, betrekken en
afstemmen

Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsbrieven

Persoonlijke
gesprekken
Website

3x per jaar
1x per maand
Zo nodig/ gewenst vaker
contact
1x per jaar
1x per maand
1x per maand

Nieuwsbrieven
CCE

Samenwerken,
informeren, betrekken

Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsbrieven

CIZ

Samenwerken,
informeren, betrekken,
afstemmen

Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsbrieven
Doelgroep
overstijgende
overleggen

Stichting Landelijke
Faciliteit CVP

Samenwerken,
betrekken, informeren,
betrekken

Persoonlijke
gesprekken
Nieuwsbrief
Landelijk doelgroep
overstijgende
overleggen

Clientvertegenwoordigers Samenwerken,
betrekken, consulteren,
sparren, afstemmen

Persoonlijke
gesprekken

1x per jaar

1x per maand
2-3x per jaar

Maandelijks

1x per jaar
1x per jaar

1x per maand

1x per jaar
4x per jaar
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Bijlagen
Bijlage 1 Verduidelijkende aanvullende vragen vanuit de CELZ aan de doelgroep
Gerontopsychiatrie
Datum CELZ terugkoppeling adviesrapport Werkgroep GP: 4 september 2020
1. a. . Adviesrapport: Het afronden van het adviesrapport conform het format opgesteld door
KPMG. Uit het adviesrapport moet blijken dat de werkgroep voldoende visie heeft op de daarin
genoemde onderwerpen en aandachtspunten. Zodat dit in de transitiefase kan worden
geïmplementeerd.
Openstaande punten vanuit de CELZ:
Sommige onderwerpen zijn nog niet of (te) mager uitgewerkt. Graag lezen wij expliciet terug of hier al verder
over is nagedacht, of dat dit verder wordt uitgewerkt in de transitiefase (dan opnemen in het transitieplan).
Actie: De vragen die door de CELZ zijn geformuleerd naar aanleiding van de beoordeling van het advies
(4 september 2020) zijn door de transitiewerkgroep beantwoord in het aangevulde adviesrapport en in
het transitieplan dat voor u ligt. Daarmee is aan de vraag van de CELZ voldaan.

1. c. Er een concreet plan ligt voor de realisatie van de visie en de noodzakelijke vervolgstappen.
Openstaande punten vanuit de CELZ:
Transitieplan dient nog aangeleverd te worden.
Actie: Met dit transitieplan, volgens aangegeven format, ligt nu een concreet plan voor de realisatie van
de visie en de noodzakelijke vervolgstappen die invulling geven aan het doel van de transitiefase
(namelijk het komen tot een doelgroep expertisenetwerk Gerontopsychiatrie). Met dit transitieplan is aan
de vraag van CELZ voldaan.

2. Juridische entiteit: Het oprichten/aanwijzen van een juridische entiteit aan wie straks de subsidie
voor de transitiefase kan worden uitgekeerd.
Openstaande punten vanuit de CELZ:
Graag vernemen wij nog wie namens het toekomstige doelgroepexpertisenetwerk de subsidie zal
ontvangen.
Actie: In het transitieplan dat voor u ligt wordt zorgvuldig beschreven hoe het toekomstige
doelgroepnetwerk ingericht gaat worden. Voor de overbruggende periode is Atlant (1 van de
beoogde DEC’s) bereid om de uitgekeerde subsidie te ontvangen. Hiermee is aan de vraag van CELZ
voldaan.

3. Vervolg werkgroep: Het definiëren van een vervolgwerkgroep met taak en rolomschrijving.
Zodat helder is welke personen en partijen een leidende rol zullen vervullen in de transitiefase en
het door ontwikkelen van het doelgroepnetwerk (N.B.: deze werkgroep moet zijn afgestemd en
gedragen zijn door het veld).
Openstaande punten vanuit de CELZ:
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De samenstelling van werkgroepen moet nog worden geconcretiseerd, met daarin aangegeven welke rollen
er zijn, wie deze rol zal vervullen en waar welke besluiten worden genomen. Dit kan worden meegenomen in
het transitieplan
Actie: Er is een transitiewerkgroep geformeerd waarin alle leden van het toekomstig doelgroepexpertisenetwerk zijn vertegenwoordigd. In bijlage 1 is de transitiewerkgroep weergegeven met de
namen, functies en organisaties die zij vertegenwoordigen. Met deze invulling van de transitiewerkgroep
is aan de vraag van CELZ voldaan.
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Bijlage 2 Totstandkoming van het transitieplan
Vanaf de zomer van 2019 hebben zeven GP-aanbieders ( Archipel, Atlant, Hilverzorg, Laurens,
Noorderbreedte, De Waalboog en Zorgaccent) zich enorm ingezet in de landelijke werkgroep
Gerontopsychiatrie en vertegenwoordigen zij het doelgroep netwerk Gerontopsychiatrie. In een latere
fase hebben Amsta, Attent Zorg en Behandeling en het Parkhuis zich bij dit initiatief aangesloten.
Deze werkgroep wordt gecoördineerd door het programmahoofd ouderen van het NKOP. Vanaf
oktober 2019 tot en met maart 2020 heeft deze werkgroep gewerkt aan het adviesrapport om de
kennisinfrastructuur Wlz voor Gerontopsychiatrie te versterken. In september 2020 heeft de CELZ
feedback gegeven op het adviesrapport. De feedback is verwerkt in het adviesrapport en in dit
transitieplan. De werkgroep is getransformeerd naar de transitiewerkgroep en is meerdere keren bij
elkaar gekomen voor het tot stand komen van het transitieplan.
Ook heeft het NKOP in het najaar van 2020 een grote platform bijeenkomst georganiseerd voor alle
organisaties die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de doelgroep Gerontopsychiatrie. Hierbij
waren naast de organisaties die betrokken zijn bij de vorming van het kennisnetwerk, ook GGz
organisaties en zorgorganisaties met een kleiner, minder gespecialiseerd GP-aanbod aanwezig. Door
het NKOP is een toelichting gegeven op wat er gespeeld heeft binnen het LVHC-netwerk, waar het GPdoelgroep-netwerk op dat moment stond en wat de transitieperiode in zou gaan houden. Ook is
getoetst of de beschrijving van de gewenste situatie uit het adviesrapport aansloot bij deze achterban
en of er nog aanvullingen op waren. Het was een positieve bijeenkomst waar vooral draagvlak bleek te
zijn bij de voorgenomen plannen. Afspraken zijn gemaakt hoe eenieder geïnformeerd en meegenomen
blijft. In de maanden hierna hebben zich nog drie organisaties (Amsta, Parkhuis en Attent Zorg en
Behandeling) aangesloten bij het initiatief om het doelgroepnetwerk verder te ontwikkelen.
Alle aangesloten GP-organisaties hebben in het najaar van 2020 een scan ingevuld waarin een zeer
gedetailleerd beeld werd gegeven in hoeverre (op dat moment) aan ieder vereist criterium (uit het
adviesrapport) wel/niet voldaan werd, en waar ontwikkelpunten zaten. Hieruit ontstond een GAPanalyse, niet alleen voor de individuele organisaties, maar ook voor het doelgroepnetwerk als geheel.
Op basis van deze GAP-analyse zijn landelijke werkstromen gedefinieerd en uitgewerkt ten behoeve
van de transitiefase.
Omdat het van groot belang is dat niet alleen inhoudsdeskundigen en managers betrokken zijn bij de
benodigde transitie, maar ook breed draagvlak op strategisch niveau van essentieel belang is, zijn ook
in het najaar van 2020 de bestuurders van het doelgroep-netwerk-GP bij elkaar gekomen voor
onderlinge afstemming, verkennen van verwachtingen, vormgeven van een voorlopige
besluitvormingsstructuur en het verdelen van taken voor het oppakken van eerste acties. Zij hebben
deze samenwerking tot nu toe ervaren als zeer constructief en kijken uit naar het in de transitieperiode
verder op- en inrichten van de vereniging, kenniscentrum en de doelgroepnetwerk-structuur.
In januari en begin februari is door de transitiewerkgroep verdere invulling gegeven aan het
transitieplan.
Eind december 2020 hebben de gezamenlijke leden van het doelgroepnetwerk een vacature voor
transitiemanager opgesteld. Hij/zij zou verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de transitiefase.
Helaas is het bij vaststelling van dit transitieplan nog niet gelukt een geschikte match te vinden. In de
tussentijd hebben gelukkig verschillende medewerkers van de aangesloten organisaties zich bereid
verklaart om de coördinatie en verdere invulling op te pakken totdat de juiste transitiemanager voor
het GP-doelgroep netwerk gevonden is. Dit is een mooi voorbeeld van de grote commitment binnen dit
doelgroepnetwerk.
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In januari en februari is afstemming geweest tussen de betrokken bestuurders voor de invulling van de
verenigingsstructuur, de plaats van het kenniscentrum binnen het doelgroepnetwerk en akkoord op het
transitieplan.
Op 26 maart is dit transitieplan aangeboden aan CELZ ter beoordeling.
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Bijlage 3. Deelnemerslijst stuurgroep en werkgroepen
Stuurgroep doelgroep expertisenetwerk Gerontopsychiatrie
Organisatie
Naam
Functie
Attent
Wiko Vlasblom
Bestuurder
Amsta
Vincent van Rijswijk
Bestuurder
Atlant
Peter Bosselaar
Bestuurder
Noorderbreedte
Martin Kirchner
Bestuurder
Archipel
Monique Hertogs
Bestuurder
Het Parkhuis
Paul van Gennip
Bestuurder
Hilverzorg
André Brand
Bestuurder
Laurens
Hans Huizer
Bestuurder
De Waalboog
Rita Arts
Bestuurder
Zorgaccent
Aline Poolen
Bestuurder
Trimbos instituut
Bert van der Hoek
Bestuurder

Transitiewerkgroep Gerontopsychiatrie
Organisatie
Naam
Laurens
Angela Keijzer
De Waalboog
Anne van den Brink

Functie
Specialist Ouderengeneeskunde
Specialist Ouderengeneeskunde

Archipel
Laurens
NKOP/Trimbos
Atlant
Noorderbreedte
Zorgaccent
Archipel
Laurens
Amsta
Archipel
Hilverzorg
De Waalboog
Hilverzorg
Het Parkhuis
Attent
Noorderbreedte
Hilverzorg
NKOP/Trimbos
Eris Advies

Projectleider Specialistische Doelgroepen
GZ-psycholoog
Coördinator NKOP
Programmamanager Expertisecentra
Associate Lector
Cliëntadviseur Geronto psychiatrie
Manager Dienst Behandeling
GZ-Psycholoog
Programmamanager Innovatie en Ontwikkeling
Specialist Ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist GGz io
Specialist Ouderengeneeskunde
Teammanager
Zorgmanager
Directeur Zorg en behandeling
Regiomanager
Projectmanager
Programmahoofd Ouderen
Transitiemanager GP

Aukje Stuart
Barbera van der Schans
Christian Klijs
Ester Willemse
Gea van Dijk
Inge Binnenmars
Junior van der Kruijs
Angeline Swank
Karin Bosch
Maggy van den Brand
Sabine Huitema
Renée Leeuwis
Veronique Meijer
Marianne Bartelse
Wil Zajdenband
Bert Renkema
Lysanne Malschaert
Henriëtte vd Roest
Rene van het Erve
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Werkstroom 1:
Werkgroep 1:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Laurens
Laurens
Zorgaccent
Zorgaccent
Trimbos instituut
Noorderbreedte
Archipel
Parkhuis
Amsta
Werkstroom 2:
Werkgroep 2:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Noorderbreedte
Trimbos instituut
Amsta
Werkstroom 3:

Werkgroep 3:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Laurens
Laurens
Laurens
Zorgaccent

Op- en inrichten formeel doelgroepnetwerk
Op- en inrichten formeel doelgroepnetwerk
Naam:
Functie:
Nancy Beekink
Manager
Manon Dijkslag
Projectleider
Wil Zajdenband
Directeur zorg en behandeling
Rianne Westerhof
Programmaleider
Inge van de Keur
Teamleider behandeldienst
Barbara van der Schans GZ-psycholoog
Jorrit Postma
GZ-psycholoog
Marjan van der Kolk
Arts
Henriëtte van der Roest Programmahoofd Ouderen
Bert Renkema
Regiomanager
Vacature
Annemarie Zunderdorp Programmamanager strategie
Lia Edel
Klantgroepmanager
Op- en inrichten formeel kenniscentrum
Op- en inrichten formeel kenniscentrum
Naam:
Functie:
Marliese van Tilborg
HBO-V
Programmamanager
Ester Willemse
expertisecentra
Rianne Westerhof
Programmaleider
Patrick Ruesink
Senior Verpleegkundige
Gea van Dijk
Associate lector
Marieke Kroezen
Programmamedewerker
Karin Bosch
Programmamanager Innovatie
Herziening en implementatie zorgprogramma GP en
opstellen en implementeren competentieprofielen en
leerlijnen
Herziening en implementatie zorgprogramma GP
Naam:
Functie:
Leon Botter
GZ-psycholoog en promovendus
Kimberley Mateman
Verpleegkundige
Margreet Brongers
GZ-psycholoog
Angeline Swank
GZ-psycholoog
Inge van de Keur
Teamleider behandeldienst
Teamleider zorg
Ingrid Friso
Cliëntadviseur Gerontopsychiatrie
Inge Binnenmars
45

Noorderbreedte
Noorderbreedte
Waalboog
Archipel
Trimbos instituut
Parkhuis
Parkhuis
Amsta
Amsta

Werkstroom 3:
Werkgroep 4:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Hilverzorg
Noorderbreedte
Archipel
Laurens
Amsta
Amsta
Werkstroom 4:

Werkgroep 5:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Hilverzorg
Hilverzorg
Noorderbreedte
Waalboog
Archipel
Laurens

Ellen Okkema
Sanne Beentje
Renée Leeuwis
Anouk Matser
Vacature
Iris Gijsberts
Marianne Bartelse
Egbert Worms
Kim Rauwerda

GZ-psycholoog
Fysiotherapeut
Specialist ouderengeneeskunde
GZ-psycholoog
Programmamedewerker
Projectcoördinator
Zorgmanager afdeling GP
GZ-psycholoog
GZ-psycholoog

Herziening en implementatie zorgprogramma GP en opstellen
en implementeren competentieprofielen en leerlijnen
Opstellen en implementeren competentieprofielen en
leerlijnen
Naam:
Functie:
Roy Brouwer
P&O adviseur
Kimberley Mateman
Verpleegkundige
Anne Weerden
Verpleegkundig Specialist GZ i.o.
Rianne Westerhof
Programmaleider
Lysanne Malschaert
Projectmanager
Richtje Bosma
Kwaliteitsverpleegkundige
Maggy vd Brand
SO (en kaderarts i.o.)
Smally Rey
Ergotherapeut
Dieneke Noorda
Teamcoach
Nicoline de Groot
HRM adviseur
Inrichten landelijke en regionale GP-zorgketen, inclusief
consultatie en advies en advies en last resort-functie
Inrichten landelijke en regionale GP-zorgketen, inclusief
consultatie en advies
Naam:
Vera Reitsema
Manon Dijkslag
Albert Zijlstra
Anne van Weerden
Sabine Huitema
Lysanne Malschaert
Marijke de Vries

Renée Leeuwis
Aukje Stuart
Inge van der Keur

Functie:
Maatschappelijk werker
Projectleider
Specialist Ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist GZZ i.0.
Verpleegkundig specialist GGZ i.o.
Projectmanager
Teamleider
Specialist ouderengeneeskunde
Projectleider
Teamleider behandeling
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Laurens
Parkhuis
Parkhuis
Amsta
Amsta

Susan Bezems
Katy Burke
Maxime Derksen
Lennart de Vries
Ciska Jacobs

GZ-psycholoog
Verpleegkundige
Psycholoog
Projectleider regionale samenwerking
Manager expertisecentrum GP

Werkstroom 4:

Inrichten landelijke en regionale GP-zorgketen, inclusief
consultatie en advies en advies en last resort-functie

Werkgroep 6:
Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Hilverzorg
Hilverzorg
Noorderbreedte
Noorderbreedte
Noorderbreedte
Archipel
Laurens
Amsta

Last resort-functie
Naam:
Nancy Beekink
Marije van den Hoek
Samentha Schuiling
Cinderella Peters
Mia Vreeswijk
Lysanne Malschaert
Benny ten Have
Ellen Okkema
Annie Vis
Maggy van de Brand
Barbera van der Schans
Lia Edel

Functie:
Manager
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Senior verpleegkundige
Maatschappelijk werker
Projectmanager
Verpleegkundige
GZ psycholoog
Verpleegkundige
SO (en kaderarts i.o.)
GZ-psycholoog
Klantgroep manager

Werkstroom 5:

Kennisontwikkeling en -deling, initiëren en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek

Werkgroep 7:

Kennisontwikkeling en -deling, initiëren en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek

Organisatie:
Atlant
Atlant
Attent Zorg
Attent Zorg
Noorderbreedte
Laurens
Trimbos instituut
Amsta

Naam:
Loes Dusseldorp
Johanna Eikelenboom
Ilse de Ruiter
Wil Zajdenband
Gea van Dijk
Elja van der Wolf
Egbert Hartstra
Ester Helmich

Functie:
Onderzoeksbegeleider
Verpleegkundige
GZ-psycholoog
Directeur zorg en behandeling
Associate lector
GZ-psycholoog
Programmamedewerker
Specialist Ouderengeneeskunde
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Bijlage 4. Begroting
Budgetformat

Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg

Datum

24-3-2021

Project naam

Doelgroep expertisenetwerk Gerontopsychiatrie

Project nummer
Naam Hoofdaanvrager
Penvoerder / Bestuurlijk verantwoordelijke
organisatie
KOSTEN - Personeelskosten
Activiteiten (steekwoorden)
Transitiemanagement
(Secretariele) projectondersteuning programma
Specifieke deskundigheid (bv. Juridisch advies)

Functie
Transitiemanager
secretaresse-projectmedewerker

€
€
€

jaar 1
41.712 €
60.000 €
35.000

jaar 2
totaal van jaren
83.425 €
125.137
60.000 €
120.000
€
35.000

KOSTEN - Overige kosten
Omschrijving
Inhuur kosten werkgroepbegeleiders/ transitiecoaches (7 werkgroepen)
Accountantscontrole
Huur vergaderruimten en catering
Oprichten vereniging en inrichten kenniscentrum
Inhuur specifieke deskundigheid voor werkgroep

€
€
€
€
€

jaar 1
50.000
4.000
1.000
40.000
17.000

jaar 2
70.000
4.000
5.000
10.000
12.000

Notariskosten

€

5.000

€
€
€
€
€

totaal van jaren
€
120.000,00
€
8.000,00
€
6.000,00
€
50.000,00
€
29.000,00
€

5.000,00

Samenvatting kosten soorten
Totaal personeelskosten

€

280.137,00

Totaal overige kosten

€

218.000,00

Totaal projectkosten

€

498.137,00
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