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Implementatie levensloopfunctie ketenveldnorm veiligheidsregio Zeeland  
 
 
Geachte raad, 
 
De Zeeuwse stuurgroep Wvggz/personen met verward gedrag heeft de Zeeuwse colleges 
van B&W verzocht in te stemmen met de voorgestelde inrichting van de levensloopfunctie 
Ketenveldnorm en bijbehorende financiering in Zeeland voor de periode 2022 tot en met 
2026. 
 
De Ketenveldnorm is het resultaat van multidisciplinaire samenwerking binnen het 
Programma Continuïteit van zorg, onder opdrachtgeverschap van de VNG, het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie Justitie & Veiligheid (J&V), 
Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. Het programma is gericht op het 
verbeteren van de aansluiting tussen de zorg voor forensische patiënten en de reguliere 
zorg. De ondersteuning van deze cliënten vanuit de verschillende zorg- en 
veiligheidsprofessionals is in principe voldoende geborgd, maar vaak te complex om te 
koppelen aan één zorgexpertise of één domein. Wat ontbreekt is maatwerk, 
begeleidingscontinuïteit en domein overstijgende regie. 
 
Met de implementatie van de Ketenveldnorm worden de Ambtenaar Openbare Orde en 
Veiligheid en procesregisseur Sociaal Domein van de herkomstgemeente van de cliënt 
vanaf de aanmelding betrokken in het Levenslooptraject van de cliënt. Deze cliënten zijn 
reeds bekend bij de gemeenten via bestuurlijke maatregelen in het veiligheidsdomein of  via 
maatwerkvoorzieningen in het brede sociale domein. Ze worden op diverse tafels en in 
diverse samenstellingen van professionals uit diverse organisaties besproken, veelal 
gekoppeld aan dossiers of domeinen. Gezien het grillige verloop van het leven van de 
cliënten (klinische opname, detentie, huisvestings-problematiek) zijn er gedurende de 
Levensloopfunctie regelmatig wijzigingen op inkomen, ambulante Wmo begeleiding, 
schuldenproblematiek, werk- en dagbesteding en behoefte aan prikkelarme huisvesting.  
Door vroegtijdige signalering, maatwerkoplossingen en cliënt coördinatie binnen het lokale 
domein kunnen ingrijpende en kostbare interventies worden voorkomen.  
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Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




