Aanpak: Gezinsmanagement/WIG

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 Ede 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 procescoördinator van het CJG/ Veiligheidshuis 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 is oog voor het gehele gezin, het stimuleren en
ondersteunen van de eigen kracht en het sociale netwerk.

De gemeente stelt dat er wel rekening wordt gehouden met het
belang van het gezin, maar dat de aanpak niet per definitie uitgaat
van de behoefte van het gezin. De aanpak is niet altijd vraaggericht.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het is positief dat voor deze aanpak de selectie-eisen van
de regisseur zijn geregeld en dat de caseload van de regisseur
is vastgesteld en bekend is bij de samenwerkende partijen.

Een belangrijk punt in een aanpak voor deze kwetsbare gezinnen
is dat de regisseur, in dit geval de gezinsmanager, doorzettingsmacht heeft om voor het gezin te regelen wat nodig is.
De doorzettingsmacht voor de regisseur is binnen de aanpak
Gezinsmanagement/WIG niet geregeld.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De gemeente noemt een beperkt aantal relevante netwerkpartners, waarbij bijvoorbeeld onderwijs, GGZ en werk en inkomen
ontbreken. Dit zijn belangrijke signaleerders van risico’s voor
de toeleiding van gezinnen, maar ook tijdens de aanpak.
Er is geen formele samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen
de gemeente en netwerkpartners. Het formaliseren van afspraken
over de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning, opschaling en
doorzettingsmacht is belangrijk om te voorkomen dat knelpunten
hierin op casusniveau moeten worden opgelost.
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Aanpak: Gezinsmanagement/WIG

Vervolg conclusie

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Er zijn geen afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken
samenwerkende partijen omgaan met wachtlijsten. Hierdoor kan
de zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare gezinnen onder
druk komen te staan.
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