Toetsingskader GGSR - Casusniveau
Thema

Toeleiding

Gezin centraal

Criteria casusniveau

Indicatoren

- De aanpak is op tijd in gang gezet

-H
 et gezin valt onder de definitie GGSR
-H
 et gezin wordt aangemeld voor de aanpak
-D
 e aanpak start direct na het moment dat het gezin hiervoor
is aangemeld

- Het gezin is bij elke stap van
de aanpak betrokken

- De probleemanalyse is samen met het gezin gemaakt
- De doelen zijn samen met het gezin bepaald
- De aanpak is samen met het gezin bepaald
- De evaluatie vindt samen met het gezin plaats

- De eigen kracht van het gezin wordt
ondersteund en benut

-M
 et het gezin wordt bekeken welke problemen zij zelf kunnen oplossen
-H
 et gezin wordt geholpen met problemen die zij (nog) niet zelf
kunnen oplossen

- Het sociale netwerk van het gezin
wordt benut

- Het sociale netwerk van het gezin is in kaart gebracht
- E r is bepaald welke personen in het sociale netwerk een rol kunnen
spelen bij de aanpak
-A
 ls een (positief) sociaal netwerk ontbreekt, maakt het opbouwen
hiervan deel uit van de aanpak

- De aanpak is samenhangend

- Er is een analyse van de problemen van het gezin en zijn gezinsleden
- Er zijn doelen gesteld voor alle problemen
- Er is een gezamenlijk plan voor het gezin
- De aanpak heeft betrekking op de problemen van alle gezinsleden
en op alle leefgebieden
- Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats van de resultaten van
de aanpak voor het gezin

- De aanpak is vasthoudend

- De netwerkpartners werken outreachend
- Het gezin wordt niet losgelaten

- Een regisseur

- Er is één centrale persoon voor het gezin die de zorg en ondersteuning
aan het gezin op elkaar afstemt (de regisseur)
- De regisseur is bij het gezin betrokken voor de gehele duur van de aanpak
- De netwerkpartners erkennen de rol van de regisseur
- De regisseur heeft het vertrouwen van het gezin
- De regisseur zorgt ervoor dat eventuele stagnaties in de zorg en
ondersteuning worden opgeheven

- Benodigde partijen werken mee aan aanpak

- De partijen die relevant zijn, maken deel uit van de aanpak
- De netwerkpartners houden zich aan de gemaakte afspraken voor het gezin

- Toereikende informatie

-D
 e beschikbare informatie over het gezin is toereikend om:
• Een probleemanalyse te maken
• Doelen te bepalen
• De aanpak te bepalen
-D
 e beschikbare informatie is toereikend om de problemen in
samenhang aan te pakken

- De duur van de aanpak is toereikend

- De aanpak loopt door totdat de problemen zijn opgelost of beheersbaar zijn

- De aanpak is flexibel

- De regisseur is in staat om de intensiteit van de zorg en ondersteuning
te verminderen of vermeerderen
- De regisseur slaagt erin om tijdens de aanpak de benodigde zorg en
ondersteuning in te schakelen
- De inzet van de benodigde zorg en ondersteuning is tijdig

- De aanpak krijgt indien nodig een vervolg

- De regisseur bekijkt aan het einde van de aanpak wat nog aan zorg en
ondersteuning nodig is en regelt dat op maat

De aanpak

Samenwerking

Continu

Toetsingskader GGSR - Beleidsniveau
Thema

Criteria casusniveau

Indicatoren

- GGSR zijn in beeld

-A
 lle netwerkpartners hanteren dezelfde omschrijving van GGSR
- De gemeente heeft zicht op de populatie GGSR

- De aanpak bereikt alle gezinnen
waarvoor dit nodig is

-D
 e netwerkpartners weten waar gezinnen voor de aanpak
kunnen worden aangemeld
-D
 e gemeente maakt actief bekend bij alle relevante partijen
dat de aanpak voor GGSR beschikbaar is
- Netwerkpartners en alle relevante partijen melden GGSR aan voor de aanpak

- De aanpak stelt het gezin en zijn sociale
netwerk centraal

-B
 innen de aanpak is afgesproken dat het gezin bij elke stap van
de zorg en ondersteuning betrokken wordt
- Binnen de aanpak wordt de eigen kracht van het gezin ondersteund en benut
- Binnen de aanpak wordt het sociale netwerk van het gezin benut
-B
 innen de aanpak is de behoefte van het gezin uitgangspunt bij
het bepalen wat nodig is

- Planmatig

-D
 e gemeente heeft beleid voor de groep GGSR
- De gemeente zorgt voor een gezamenlijke visie op de aanpak voor GGSR
-D
 e netwerkpartners hebben gezamenlijke doelen geformuleerd ten
aanzien van de aanpak van GGSR
- De resultaten van de aanpak worden bijgehouden
- De netwerkpartners evalueren de resultaten van de aanpak
- De gemeente evalueert de resultaten van de aanpak
- Op basis van de evaluatie wordt het beleid gecontinueerd dan wel bijgesteld

- Een toegeruste regisseur

- I n de aanpak is er één centrale persoon voor het gezin die de intensieve
zorg en ondersteuning aan het gezin op elkaar afstemt (de regisseur)
- De doorzettingsmacht voor de regisseur is geregeld
- De regisseur is voldoende toegerust om zijn functie uit te oefenen

- Samenhangend

-U
 itgangspunt bij de aanpak is dat de netwerkpartners werken met
een gezamenlijk plan per gezin
-U
 itgangspunt bij de aanpak is dat deze betrekking heeft op de problemen
van alle gezinsleden en op alle leefgebieden

- Vasthoudend

- Uitgangspunt bij de aanpak is dat outreachend wordt gewerkt
- Uitgangspunt bij de aanpak is dat het gezin niet wordt losgelaten

- Coördinatie

- De gemeente voert regie op de aanpak voor GGSR
- Bij stagnatie van de intensieve zorg en ondersteuning op casusniveau
zijn opschalingsmogelijkheden geregeld

- Benodigde partijen werken mee aan aanpak

- Alle partijen die relevant zijn, zijn verbonden aan de aanpak
- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de aanpak
-D
 e netwerkpartners geven hun medewerkers de bevoegdheid om
beslissingen te nemen over de intensieve zorg en ondersteuning
voor de gezinnen

- Toereikende informatie

- Netwerkpartners hebben afspraken gemaakt over het actief delen
van informatie
- De afspraak is dat de regisseur alle benodigde informatie ontvangt
van en verstrekt aan de netwerkpartners

- De duur van de aanpak is toereikend

- De afspraak is dat de intensieve zorg en ondersteuning doorlopen
totdat de problemen zijn opgelost of beheersbaar zijn

- De aanpak is flexibel

- Uitgangspunt bij de aanpak is dat de zorg en ondersteuning flexibel is
in aard en intensiteit
- Netwerkpartners zorgen voor beschikbaarheid van zorg en ondersteuning
voor de gezinnen binnen de aanpak

- De aanpak krijgt indien nodig een vervolg

- Netwerkpartners hebben de afspraak gemaakt dat de intensieve zorg
en ondersteuning indien nodig een vervolg kunnen krijgen

Toeleiding

Gezin centraal

De aanpak

Samenwerking

Continu

