Aanpak: OGGz

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?

De netwerkpartners geven dezelfde omschrijving van de gezinnen
die in aanmerking komen voor de OGGz- aanpak, namelijk
(zorgmijdende) gezinnen waar de reguliere hulpverlening geen
toegang (meer) heeft of waar geen resultaten worden behaald.
De gezinnen hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden
(waaronder psychiatrische, financiële en verslavingsproblemen).
Voor alle netwerkpartners is duidelijk dat de gezinnen aangemeld
kunnen worden via het meldpunt OGGz.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Onduidelijk is op welke wijze het gezin en het sociale netwerk
centraal staan in de OGGz aanpak.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De OGGz wordt gekenmerkt door een outreachende aanpak en
het werken met één gezin, één plan, één regisseur. In gezamenlijke
zorgoverleggen met ketenpartners en bij voorkeur met de ouders
zelf wordt de voortgang van het gezinsplan besproken.

De regisseur 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.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De samenwerkingsafspraken over de aanpak zijn vastgelegd
en ondertekend door de betrokken partijen in het ‘Regionaal
Convenant OGGz’.

Veel partijen die relevant zijn op het gebied van gezin, wonen,
werk/inkomen, gezondheid en veiligheid zijn al aangesloten bij
de aanpak. Echter het onderwijsdomein ontbreekt nog.
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Aanpak: OGGz

Vervolg conclusie

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De maximale duur van de aanpak is één jaar. Dat kan betekenen
dat de aanpak afgesloten moet worden en het gezin wordt overgedragen aan de reguliere zorg voordat het gezin in staat is het
zonder de intensieve zorg en ondersteuning vanuit de OGGz te
redden. Het risico is dat een deel van deze gezinnen hierdoor snel
terugkomt in een intensieve aanpak. Een flexibelere duur voor
de aanpak kan dit ondervangen.
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