Aanpak: Gezinscoaching

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?

Het Meldpunt Zorg en Overlast fungeert als punt waar alle
aanmeldingen voor de aanpak binnenkomen. Dit is helder en
eenduidig geregeld en bij alle betrokkenen bekend.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In de aanpak ligt de nadruk op het stimuleren van het sociale
netwerk en dit te activeren voor het gezin.
Uit de antwoorden blijkt dat de netwerkpartners veel gemeenschappelijke uitgangspunten hebben.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Uit de antwoorden blijkt veel gezamenlijkheid in deze aanpak.
De uitgangspunten zijn bekend zijn en worden met elkaar gedeeld.
Dit bevordert dat er voor ieder gezin op eenzelfde wijze wordt
gewerkt.

Het is opmerkelijk dat zowel de gemeente als de netwerkpartners
aangeven de aanpak af te sluiten als het gezin niet meer wil
meewerken. Hierdoor ontstaat een risico voor het gezin dat zij
niet de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Er is tweewekelijks een multidisciplinair overleg waarin de
gezinscoaches eventuele knelpunten kunnen bespreken en gebruik
kunnen maken van de aanwezige andere deskundigheden.

Voor het geval dat er stagnatie op treedt in de benodigde zorg
en ondersteuning, is het relevant om afspraken te hebben over
de wijze waarop de zorgvraag opgeschaald kan worden, zodat
de kwetsbare gezinnen niet te lang hoeven te wachten.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Het is onbekend wat er met het gezin gebeurt als de beschikbare
uren voor de aanpak zijn verstreken en de doelen voor het gezin
nog niet zijn bereikt.
Dat zet de continuïteit van zorg die deze gezinnen nodig hebben,
zeker gezien het geringe vertrouwen in de hulpverlening, onder druk.
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