
 

 

 

 

Aan:  

Mevrouw Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport 

De heer van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De heer Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming 

 

Datum: 28 januari 2022 

Onderwerp: Adhesiebetuiging brandbrief 3854/EMA/EDO/nl mbt onderbreken van financiering zorgt 

voor risico op stop uitvoering Levensloopaanpak  

 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij betuigen wij onze adhesie bij de brandbrief die u op 25 januari jongstleden hebt ontvangen van 

Fivoor en de overige betrokken zorgaanbieders over het ontbreken van financiering voor inzet ten 

behoeve van Ketenveldnorm Levensloopaanpak en beveiligde intensieve zorg. 

Met de Ketenveldnorm Levensloopaanpak en beveiligde intensieve zorg werken zorgaanbieders 

samen met gemeenten en justitiepartners aan een nieuwe interventie voor de meest complexe 

doelgroep met ernstige psychiatrische problematiek en een hoog veiligheidsrisico. Doel van de 

aanpak is te komen tot passende zorg op maat, waarmee veiligheidsrisico’s verminderd worden. In 

deze aanpak werken partijen intensief met elkaar samen, vaak vanuit de zorg- en veiligheidshuizen. 

De financiering en de inzet van de partijen in de Zorg- en Veiligheidshuizen voor de Ketenveldnorm is 

geregeld voor wat betreft de benodigde middelen vanuit de WMO en de Zorg- en Veiligheidshuizen.  

Een essentieel onderdeel van de aanpak is de inzet van een (forensisch) levensloopcoördinator vanuit 

de betrokken zorgaanbieder die zich langdurig verbindt aan de client en die de samenwerking tussen 

alle bij de zorg en begeleiding betrokken partijen coördineert, vaak samen met de Zorg- en 

Veilheidshuizen. Zoals u in de brandbrief van Fivoor kunt lezen valt de benodigde inzet van de 

zorgaanbieders niet binnen het huidige stelsel van bestaande afspraken en zijn de financiële 

randvoorwaarden voor de coördinatiefunctie van de zorgaanbieders daarom nog niet ingevuld.  

Deze omissie heeft ertoe geleid dat de levensloopaanbieders per 1 januari 2022 (de beoogde 

startdatum) óf niet gestart zijn met de aanpak óf hun reeds ingezette aanpak hebben moeten 

stopzetten. Hiermee komt een veelbelovende integrale werkwijze voor een doelgroep op het snijvlak 

van zorg en veiligheid voortijdig tot stilstand. De inzet die wij als gemeenten leveren voor deze groep 

mensen komt hiermee ernstig onder druk te staan. Als deze mensen niet de juiste zorg krijgen en niet 

gevolgd worden in hun “levensloop” binnen het zorg- en het veiligheidsdomein zal dit zonder twijfel 

leiden tot onvoldoende zorg voor deze groep mensen en naar verwachting een toename van de 

veiligheidsproblematiek. Gemeenten hebben er dan ook een groot belang bij dat spoedig wordt gestart 

met Ketenveldnorm Levensloopaanpak.  



Gemeenten, in het bijzonder de G4, hebben te maken met de gevolgen van het vanuit het Rijk 

ingezette beleid van ambulantisering en extramuralisering waardoor steeds meer mensen met 

ernstige psychische problematiek en risicovol gedrag in de stad en kwetsbare wijken verblijven. De 

aanpak in de Ketenveldnorm, waaraan jaren van overleg en voorbereiding vooraf zijn gegaan, is een 

essentieel instrument om met deze doelgroep passende zorg en ondersteuning te bieden. Deze 

aanpak kan geen doorgang vinden zonder de inzet vanuit de zorgaanbieders.  

Iedereen heeft recht op passende zorg, ook de meest complexe doelgroep die wij in onze gemeenten 

tegenkomen en daarom ondersteunen wij de dringende oproep van de zorgaanbieders.  

 

Burgemeester Dijksma, Gemeente Utrecht 

Wethouder Streefland, Maatschappelijke Opvang en Welzijn, gemeente Utrecht 

 

Mede namens: 

Burgemeester Halsema en wethouder Kukenheim, gemeente Amsterdam 

Burgemeester Van Zanen en wethouder Parbhudayal, gemeente Den Haag 

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Eskes, gemeente Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


