Aanpak: GRIP-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 Hengelo 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 aanmelden voor de aanpak verloopt op een eenduidige wijze. Om te voorkomen dat deze, soms ook zorgmijdende, gezinnen van
de benodigde zorg verstoken blijven, is het belangrijk om zicht te
hebben hoeveel gezinnen speciale zorg behoeven en waar zij zich
ongeveer in Hengelo bevinden. Dit zicht ontbreekt op dit moment.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In de gezamenlijke visie waaraan gemeente en netwerkpartners
zich hebben gecommitteerd, staat (de behoefte) van het gezin
centraal. Het sociale netwerk wordt eveneens betrokken bij
het versterken van de eigen kracht van het gezin.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De GRIP-gezinscoach heeft duidelijke bevoegdheden, er is
doorzettingsmacht geregeld, de opschaling is geregeld en
de organisaties geven de medewerkers de ruimte om te doen
wat nodig is. Dit sluit aan bij de opdracht van de gemeente:
‘doe wat nodig is voor deze gezinnen en ga zo nodig dwars
door de schotten heen om dit ook te realiseren’.

Bij (vaak zorgmijdende) GGSR kan een risico ontstaan als
de aanpak wordt afgesloten omdat het gezin niet meer wil
meewerken. Er is dan geen professioneel zicht meer op de stand
van zaken en/of cumulatie van problemen binnen het gezin.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Niet alle netwerkpartners zijn op de hoogte van de afspraken
rondom het delen van informatie. Dit creëert een kans dat de nodige
informatie niet wordt ingebracht tijdens het GRIP-team overleg.

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo - Samenwerkend Toezicht Jeugd Oktober 2013 | 8

Aanpak: GRIP-aanpak

Vervolg conclusie

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De continuïteit van de zorg en ondersteuning voor de kwetsbare
gezinnen staat onder druk wat twee onderdelen betreft.
Ten eerste de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning op
het moment dat de gezinnen dit nodig hebben. Ten tweede wat
de nazorg van de aanpak betreft. De kans op een terugval is bij
deze kwetsbare gezinnen een reële verwachting.
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