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Fasering ondersteuningsactiviteiten 

2012 

richten 

2013   

Richten/inrichten 

2014  

Inrichten 

2015 

verrichten 

•Informeren 

algemeen 

• Informeren 

algemeen 

• Specifieke 

informatie over 

inrichting stelsel  

• gerichte  

ondersteuning 

• informeren  

• gerichte 

ondersteuning tijdens 

‘oefenfase’,  

• hands on 

ondersteuning  en 

bijsturen 

 

•monitoren  

• bijsturen  

•nazorg  



Algemene activiteiten/produkten 2013   
Algemeen 

14-12-2012 4 

Q1 Vier regionale bijeenkomsten over conceptwet in januari. 

Q1-4     Netwerk transitiemanagers. 

Q1-4     Regiotafels voor  3 D samenhang ism T-bureau WMO/ SZW/PO. 

Q1-4     Kennisateliers: bijv. informeren over zorgdomeinen, toegang 

 en gedwongen kader. 

Q1-4     Etaleren voorbeelden via www. voordejeugd.nl/ interactieve 

 landkaart. 

Q1-4     Update spoorboekje- verdere verdieping in tijdlijn. 

Q1-4     Ondersteunend informatiemateriaal:  basis is stelsel en 

 concrete behoeften. 

Q1-4 Bijdragen aan bijeenkomsten in het landpresentaties / 

 gesprekken / Ondersteuning in het land.  

Q 3    Transitie/transformatiecongres. 
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In de planning 

Financiering/ inkoop Q1    handreiking opdrachtgeverschap 
        bekostiging (concept december staat al op site)  
Q2   (mei) Gegevens / budget per gemeente /   
        ondersteuning verdeelmodel 

Frontlijnsturing / toegang Q      Kennispraktijk netwerk toeleiding /  
        generalistische professional 
Q      Competentieprofielen (ism professonials etc.) 
Q      Ondersteuning integratie AMK/SHG 
Q      Werkagenda GGZ /LVB 
Q1    Handreiking samenwerking huisartsen-gemeenten 
Q2    Handreiking inbedding gedwongen kader 

Samenwerking Q1    Handreiking bovenlokale samenwerking 
Q      Samenwerking - OOGO  
Q      Ondersteuningsactiviteiten zorg-onderwijs 
Q      ondersteuning bij landelijke afspraken   
        (ZN /huisartsen /justitie etc.) 

Aanbieders Q      “Marktplaats “ innovatieve zorgaanbieders 
Q      Ondersteuning bij vormgeving integraal  
        aanbod (samen met branches) 
Q      Ondersteuning certificering instellingen  
        gedwongen kader 
Q      Update / verdieping spoorboekje aanbieders 

Thema’s  



Thema’s 

In de planning 

Kwaliteit / toezicht  
 

Q    Handreiking kwaliteit en toezicht (op basis   
      van landelijk kwaliteitskader en afspraken  
      over toezicht) 

Cliënten Q   Cliëntportretten 
Q   Onderzoek cliëntparticipatie / 
     vertrouwenpersonen 

Branches / professionals Nog in ontwikkeling 

Transformatie / innovatie Q   Ism T bureau WMO > bondgenoten 
 
     Innovatieplatform? Congres najaar? 

Monitor / benchmarking Q   Ism transitiecommissie 

Intervisie Q   Via netwerk transitiemanagers 

Informatie Q    Ondersteuning gegevensstandaarden  
      Cliëntgegevensoverdracht (2014) 
Q    Informatie voor ketensamenwerking 6 
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Vraagpunten voor deelsessie 

Scholingsaanbod Standaard scholingsaanbod  
Vast aantal x per jaar Vaste 
thema’s ?  

Netwerk van transitiemanagers Rol van netwerk en de rol van de 
transitiemanager 

Ondersteuningsbehoeften 
gemeenten/regio 

Wat / wie / wanneer 


