
22 maart 2022

Samen gebaande paden verlaten – Stand van zaken



Wie zijn wij?

• Fenna van Koningsveld

• Monique Swartjes



Inhoud

• Inleiding – Proces tot nu toe

• Missie, visie, opdracht 

• De reis van de client in beeld

• Algemene resultaten nieuwe 
werkwijze

• Vervolgstappen  

• Openstaande vragen



Proces tot nu toe
• Start project! Tossenbijeenkomst maart 2021

• Presentatie conceptadviezen Tossenbijeenkomst september 2021

• TOS officieel in crisis Brandbrief november 2021

• Presentatie stavaza Tossenbijeenkomst 14 februari 2022

• Start implementatie deel 1 1 maart 2022 

• Deel 2 implementeren Gefaseerd implementeren (nog nader te 
bepalen)

• Deel 3 samenwerking TOS –SCOS, Netwerk TOS





De reis van de client 



Algemene resultaten van de nieuwe werkwijze

• Cliënten wachten niet meer bij ons, verwachtingsmanagement over de duur van de 
behandeling.

• Algehele beweging is naar voren > in- door- en uitstroom criteria zijn verscherpt

• Betere samenwerking met huisartsen

• Eerder inschakelen en grotere rol van het sociaal domein

• Basishouding medewerkers verandert: we werken alléén vanuit de hulpvraag van 
client en naasten.

• Actief naasten betrekken vanaf het begin

• Meer gericht op acceptatie van en omgaan met (ACT) 

• Frequenter samen met client en naasten evalueren en onderzoeken vervolgstappen



Werkgroep Behandeling – Traject Leanversneller

Samen gebaande paden verlaten

Focus op:

• Doen we de juiste dingen?

• Kwaliteitsslag in onze behandeling 
maken

• Cliënten minder lang wachten

• Scherp op wat is SGGZ en wat niet?

• Open groepen

Traject Leanversneller

Focus op:

• Van behandelplan - uitstroom

• Onze werkprocessen en 
doorlooptijden tussen activiteiten 
onder de loep

• Proces TOS Deventer als 
uitgangspunt - resultaat voor alle 
TOS teams 

• Alle TOS-teams vertegenwoordigd



Vervolgstappen  (Deel 1)

• Aanmeldcriteria vastgesteld en gecommuniceerd naar alle betrokken 
partijen

• Webinar huisartsen/POH organiseren 3 regio’s

• Aanmeld overleglijn is ingericht

• Werken vanuit strak genaaide pak direct gaan toepassen (voorkomen 
interne doorverwijzingen, ook na 1 maart)

• 2 nieuwe intakevarianten uitzetten

• Vaste screeners per regio voor TOS teams bereiden nieuwe werken voor

• Webinar voor behandelaren over intake behandeling en intake diagnostiek.



Deel 2

• Webinar Sociaal Domein voor huisartsen en POH

• Implementeren van totale project: nog op te leveren
• Per onderdeel project (bijvoorbeeld omvormen groepen, scholing organiseren) 

implementatiestappen maken. 

• Wat doen we met de zorgprogramma commissie?
• Is onze huidige clientreis nu ons nieuwe zorgprogramma?

• Samenwerking TOS-SCOS

• Netwerk TOS opstarten



Rondvraag


