Aanpak: CJG-aanpak

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 Emmen 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?

Voor alle netwerkpartners is duidelijk waar de gezinnen kunnen
worden aangemeld, namelijk bij het Multidisciplinair Team van
het CJG.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het versterken van de opvoeding en de opvoedingsgemeenschap
(pedagogische civil society) speelt een belangrijke rol bij
de CJG-aanpak voor multiprobleemgezinnen. Hierbij is aandacht
voor het sociale netwerk rondom het gezin en de hulpvraag van
de gezinsleden in de aanpak staat centraal.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Binnen de CJG-aanpak wordt gewerkt met één gezin, één plan,
één regisseur. Voor multiprobleemgezinnen vervult de gezinscoördinator de rol van regisseur. De CJG-aanpak kent een
systeemgerichte benadering waarbij het gezin in zijn gehele
context wordt bezien en alle gezinsleden op alle leefgebieden
waar zich problemen voordoen, hulp en ondersteuning krijgen.

De gezinscoördinator moet doorzettingsmacht hebben om voor
deze gezinnen de gewenste situatie te kunnen bereiken. Dit is nu
niet geregeld, terwijl het voor deze groep gezinnen belangrijk is
om te zorgen voor een sluitende aanpak.
Netwerkpartners hebben geen afspraken gemaakt in welke
gevallen de aanpak wordt afgesloten. Door duidelijke afspraken
te maken over het moment van afsluiten, het inzetten van dwang
en drang binnen de aanpak en het vervolg na afsluiting kan
voorkomen worden dat deze gezinnen op korte termijn opnieuw
intensieve zorg en ondersteuning moeten krijgen.
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Aanpak: CJG-aanpak

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
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.
Afspraken over de opschaling bij stagnatie van de intensieve
zorg zijn niet gemaakt.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Voor de CJG-aanpak zijn geen eenduidige afspraken gemaakt tussen
de netwerkpartners om te voorkomen dat gezinnen met complexe
problemen moeten wachten op de benodigde zorg. Dit levert een
risico op voor de continuïteit van zorg voor deze gezinnen.
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