
Workshop
Strategische 

ketensamenwerking 
ggz-bw-mo-vo



“Ketensamenwerking, 
wat merkt de klant ervan?”

Convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen



Agenda
- Korte kennismaking

- Convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen’: kleine geschiedenis

- Samenwerking in de keten: waarom, waarin en hoe?

- Factoren waarop we geen invloed hebben

- Dialoog



Korte kennismaking
• Wie ben je? Wat is je functie?

• Voor welke instelling werk je? Welke sector?

• In welke regio ben je werkzaam?

• Wat hoop je na afloop van deze workshop 'mee naar huis te nemen'?
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Convenant ‘Van klinisch verblijf naar 
zelfstandig wonen’: kleine geschiedenis



Samenwerken in de keten: 
waarom en waarin?



Samenwerken in de keten: hoe?
• Niet één ideaal model: doen wat goede zorg voor de cliënt vraagt.

Voorbeeld samenwerking Antes en Pameijer:

• Werkinstructies met praktische invulling van verantwoordelijkheden: 
verantwoordelijkheid per partij en gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Afspraken over de wijze van gegevensuitwisseling

• Ambassadeurs in de teams



Factoren waarop we geen 
invloed hebben

De (on)mogelijkheden van uitstroom vanuit ggz kliniek naar (beschermd) 
wonen hangen samen met bredere ontwikkelingen van in-, door- en 
uitstroom in de zorg.

Onder meer:
• Ontwikkelingen huizenmarkt (schaarste betaalbare huurwoningen)

• Internationale ontwikkelingen (vluchtelingencrisis)

• Economische ontwikkelingen (energieprijzen, inflatie)

• Beperkingen in het zorgstelsel (ontbreken tijdige, adequate en integrale zorg)

• Wijzigingen van het zorgstelsel (Zvw, Wlz, Wmo)



In gesprek
• Zijn er voorbeelden van goede samenwerkingen in de regio?

• Welke lacunes zijn er in de regio?

• Welke dilemma’s of knelpunten komen jullie tegen in de samenwerking 
bij de overgang van ggz-kliniek naar beschermd/zelfstandig wonen? 
Welke oplossingen?

• Zijn er zaken die nog niet goed geregeld zijn en waarvoor landelijk 
kader uitkomst zou bieden?



Bedankt en veel plezier 
op het Valente festival!


