Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder

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 Den Helder 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?

Alle betrokken partijen binnen deze pilot hebben dezelfde
doelgroep voor ogen en hanteren dezelfde omschrijving.

Er is in de gemeente Den Helder geen zicht op de totale omvang
van gezinnen met meerdere (complexe) problemen en het is niet
bekend hoeveel gezinnen in aanmerking komen voor de aanpak
1 Gezin 1 Plan. Dat brengt het risico met zich mee dat niet alle
gezinnen die dit nodig hebben uiteindelijk ook worden bereikt.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het uitgangspunt van de aanpak is het gezin en zijn sociale
netwerk centraal te stellen, waarbij de behoefte van het gezin
het uitgangspunt vormt.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De gemeente heeft in haar visiedocument “Organisatie van
persoons- en gezinsgerichte ketenregie bij meervoudige problematiek” de uitgangspunten van haar visie om te komen tot een
integratie van de zorgketens en het Veiligheidshuis voor cliënten,
gezinnen en jongeren met een complexe problematiek op
meerdere leefgebieden geschetst. Deze nieuwe structuur en
werkwijze wordt stapsgewijs ingevoerd.
De gestarte pilot is succesvol verlopen zowel in aantallen als in
tevredenheid van gezinnen en professionals. Door de begeleider
van het pilot Partners in Jeugdbeleid is de volgende conclusie
gegeven: “ga door op de ingeslagen weg”.
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Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In de pilot zijn de zaken die de regisseur kunnen helpen bij
de uitvoering van 1 Gezin 1 Plan goed geregeld. De regisseur
– zorgcoördinator – heeft doorzettingsmacht, deelnemende
partijen committeren zich aan het plan en als er toch problemen
zijn dan zijn opschalingsmogelijkheden goed omschreven
en geregeld.

De afspraken over het delen van informatie zijn tussen de partijen
niet eenduidig waarbij privacyregels soms tot extra problemen
kunnen leiden.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Binnen de pilot bestaat de mogelijkheid om de intensieve zorg
en ondersteuning te laten doorlopen totdat de problemen zijn
opgelost of beheersbaar zijn. De cyclus van doelen stellen,
uitvoeren, evalueren en bijstellen wordt zo vaak doorlopen
als nodig is.

Er zijn geen eenduidige afspraken gemaakt om ervoor te zorgen
dat de intensieve zorg en ondersteuning indien nodig een vervolg
krijgt. Door hierover wel afspraken te maken zouden ‘draaideursituaties’ voorkomen kunnen worden.
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