Aanpak: Multiprobleemgezinnen

Conclusie
Hieronder leest u een conclusie vanuit de bevindingen op de vijf thema’s uit het toetsingskader. Deze toetsing richt zich
op de vraag of gemeenten en betrokken lokale partijen op beleidsniveau de zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare
gezinnen toereikend hebben vormgegeven. In deze conclusie is niet gestreefd naar volledigheid. Er is met name gekeken naar
de belangrijkste punten waarmee Almere in het vormgeven van zorg en ondersteuning voor GGSR op de goede weg is en
de punten die extra aandacht behoeven omdat deze een belangrijk risico behelzen.

Toeleiding
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Om te voorkomen dat deze soms zorgmijdende gezinnen van
de benodigde zorg verstoken blijven, is het belangrijk om zicht
te hebben op het aantal gezinnen dat specifieke zorg nodig
heeft op alle leefgebieden en waarbij aandacht is voor alle
gezinsleden. Op dit moment is het niet bekend hoeveel gezinnen
in aanmerking komen voor deze aanpak.



Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

J ongeren met probleemgedrag geven aanleiding voor de gemeente om gezinnen zorg en ondersteuning via deze aanpak te bieden.
In deze aanpak staat het gezin centraal en wordt rekening
gehouden met de behoefte van het gezin.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De regisseur beschikt over mogelijkheden om de nodige zorg en
ondersteuning in te zetten en indien nodig opschaling van zorg
te regelen.

Door het ontbreken van visie op de aanpak van deze kwetsbare
gezinnen met complexe problemen en door het ontbreken van
gezamenlijkheid in de doelen van de aanpak, bestaat het risico
dat de inhoud van de zorg en ondersteuning door de verschillende
netwerkpartners op een verschillende wijze wordt ingevuld.
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Aanpak: Multiprobleemgezinnen

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Over de rol van de gemeente bestaan weinig onduidelijkheden
bij de netwerkpartners.

Het ontbreken van een formeel samenwerkingverband waarbinnen de zorg en ondersteuning voor deze complexe gezinnen
met meerdere problemen wordt geregeld, maakt de werkwijze
kwetsbaar.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De inzet van zorg en ondersteuning vanuit deze aanpak is
langdurig mogelijk, deze kan als dat nodig is twee jaar duren.

Er is geen eenduidigheid tussen de netwerkpartners over afspraken
om te voorkomen dat deze kwetsbare gezinnen met complexe
problemen moeten wachten op de benodigde zorg en ondersteuning. Dit levert, samen met het ontbreken van duidelijke
afspraken over nazorg, een risico op voor de continuïteit en
kwaliteit van zorg voor deze gezinnen.
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