Aanpak: Bijzondere Zorg Team

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 Deventer 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?

Doordat gemeente en netwerkpartners dezelfde omschrijving
van de doelgroep hanteren, is deze groep potentieel bereikbaar
voor de aanpak Bijzondere Zorg Team.

Om te voorkomen dat deze gezinnen van de benodigde zorg
verstoken blijven, is het belangrijk om zicht te hebben hoeveel
gezinnen speciale zorg behoeven. De gemeente Deventer heeft
geen beeld van de omvang van de doelgroep.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De problematiek van het gezin vormt binnen het Bijzondere
Zorg Team uitgangspunt bij het vormgeven van de aanpak.
Bij de uitvoering van het plan van aanpak dat het Bijzondere Zorg
Team heeft opgesteld gaan netwerkpartners uit van de eigen
kracht van het gezin en zijn sociale netwerk.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De aanpak van de gemeente Deventer voor gezinnen met
problemen op meerdere terreinen sluit aan bij het beleid en
de visie die de gemeente heeft. De gemeente wil met de aanpak
dezelfde doelen bereiken als de netwerkpartners.
De gemeente zorgt voor een evaluatie en monitoring van
de aanpak.
Binnen de aanpak is geregeld dat er één plan wordt gemaakt
voor een gezin waarvan de voortgang vervolgens wordt bewaakt
door een casusregisseur. Bovendien is afgesproken dat het plan
leidend is voor het handelen van de netwerkpartners. De casusregisseur is toegerust voor zijn taken en heeft doorzettingsmacht.
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Aanpak: Bijzondere Zorg Team

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De gemeente voert regie op de aanpak voor GGSR.
Opschalingsmogelijkheden zijn geregeld.

De gemeente noemt een groot aantal relevante netwerkpartners,
maar het onderwijs en de politie hebben het samenwerkingsconvenant niet ondertekend. Dit zijn belangrijke signaleerders
van risico’s voor de toeleiding van gezinnen, maar ook tijdens
de aanpak.

Medewerkers hebben de bevoegdheid om beslissingen
te nemen over de zorg en ondersteuning voor de gezinnen.
Er zijn afspraken over het actief delen van informatie binnen
het Bijzondere Zorg Team.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het Bijzondere Zorg Team blijft aan het werk met een gezin tot
de reguliere hulp is ingezet en in gang is.
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