Aanpak: Reset Thuisbegeleiding

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
Dordrecht 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?

Via de coördinator(en) van de aanpak komen de aanmeldingen
voor de aanpak binnen. Dit is helder en eenduidig geregeld en bij
alle betrokkenen bekend.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In de aanpak staat het gezin centraal en het vergroten van
de zelfredzaamheid van het gezin.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Er wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk plan per gezin,
Om de benodigde zorg te organiseren is het regelen van
waarmee wordt gewerkt aan alle problemen op alle leefgebieden. doorzettingsmacht van de regisseur een voorwaarde.
Daarnaast is het van belang om de zorg rondom deze kwetsbare
gezinnen sluitend te regelen. Als de zorg en ondersteuning vanuit
Reset Thuisbegeleiding wordt afgesloten als het gezin niet meer
wil meewerken, brengt dit een risico met zich mee. Het is niet
duidelijk hoe het gezin dan wel naar de nodige zorg en ondersteuning wordt geleid.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De samenwerkingsafspraken tussen de verschillende betrokken
netwerkpartners zijn niet geformaliseerd. Het formaliseren van
afspraken ondervangt het risico dat partijen andere verwachtingen
en beelden hebben over het toepassen van de aanpak.
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Aanpak: Reset Thuisbegeleiding

Vervolg conclusie

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De continuïteit van de zorg en ondersteuning voor de kwetsbare
gezinnen is in het geding. Het is de vraag op welke wijze het gezin
nog zorg en ondersteuning ontvangt als het aantal uren van
de aanpak voorbij zijn.
Omdat de kans op terugval bij deze gezinnen groot is, is het van
belang dat er duidelijke afspraken zijn over de nazorg en/of
het monitoren van het gezin.
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