Bijlage B: Implementatie
Implementatie op VSV niveau
De blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis kan worden geïmplementeerd door een vertaalslag te maken van de blauwdruk (ook wel ‘standaard zorgpad’
genoemd) naar een operationeel zorgpad op VSV niveau. Om dit te realiseren worden – in
samenwerking met het projectteam van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland* – de volgende stappen gevolgd (NB: in andere regio’s adviseren wij
om de aansturing ook vanuit de consortia te organiseren):
(* hierna te noemen RC-projectteam)

Stap 1: Tijdens een afspraak tussen het RC-projectteam en contactpersonen uit het VSV
wordt de blauwdruk en bijbehorende werkwijze toegelicht. Het RC-projectteam stuurt voorafgaand de blauwdruk via de mail naar de contactpersonen;
Stap 2: De contactpersonen brengen vervolgens in kaart welke producten en diensten (Sociale Kaart) er in het eigen VSV gebied beschikbaar zijn m.b.t. psychosociale zorg en Veilig Thuis.
Stap 3: Het overzicht van deze producten en diensten (Sociale Kaart) wordt in overleg met
het RC-projectteam geïntegreerd in de blauwdruk waardoor een eerste (concept) lokaal zorgpad voor het betreffende VSV ontstaat;
Stap 4: Om het (concept) lokaal zorgpad te toetsen op volledigheid én haalbaarheid vindt
wederom een afspraak plaats tussen het RC-projectteam, de contactpersonen en bij voorkeur enkele andere sleutelpersonen uit het VSV. Het RC-projectteam, de contactpersonen en
de sleutelpersonen stellen gezamenlijk een definitief zorgpad vast;
Stap 5: Een van de contactpersonen presenteert het definitieve zorgpad - tijdens een reguliere vergadering of ander geschikt gremium - aan het gehele VSV (desgewenst met ondersteuning vanuit het regionaal consortium);
Stap 6: Het VSV stelt het definitieve zorgpad formeel vast. Tevens stelt het VSV een kort
plan van aanpak op waarin werkafspraken worden gemaakt t.a.v. de implementatie van het
operationele zorgpad met alle betrokken organisaties uit het VSV. Hiervoor dient het format
van het regionaal consortium als leidraad.
Stap 7: De implementatie van de blauwdruk wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd – en
eventuele aanpassingen worden doorgevoerd – conform de afspraken zoals vastgelegd in
het opgestelde plan van aanpak.
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Bijlage B: Implementatie
Ondersteuning / Randvoorwaarden:
Om de implementatie van het operationele zorgpad Psychosociale zorg en de samenwerking
met Veilig Thuis te ondersteunen, biedt het regionaal consortium per VSV in Zuidwest Nederland een scholing aan voor maximaal 12 personen gericht op het werken met het zorgpad.
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de inbedding van het zorgpad ligt bij het
betreffende VSV.
De implementatie van het operationele zorgpad op VSV niveau wordt geëvalueerd d.m.v. een
interview met vertegenwoordigers uit het VSV. Hierbij wordt gekeken:
Op welke manier en tot op welke hoogte het plan van aanpak m.b.t. implementatie 		
van het lokale zorgpad kon worden uitgevoerd;
Welke factoren implementatie bevorderden en welke factoren eventueel belemmerd 		
waren bij de implementatie;
Welke verbeterpunten zijn geïdentificeerd die kunnen worden verwerkt in een 		
volgende versie van de blauwdruk (het standaard zorgpad) en van het operationele 		
zorgpad op lokaal niveau.
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