Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen

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 Leeuwarden 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 aanmeldingen voor de aanpak lopen via het Veiligheidshuis.
Dit is eenduidig geregeld.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De gezinscoach neemt in het begin van de aanpak de regie van
het gezin geheel over. Naarmate de aanpak vordert en het gezin
daaraan toe is, wordt de regie en verantwoordelijkheid langzaam
weer teruggegeven. Deze werkwijze past bij de gezinnen die in
deze aanpak komen.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De gezinscoach heeft een centrale rol in het gezin en er wordt veel
van deze persoon gevraagd. In de aanpak wordt uitgebreid
aandacht besteed welke kennis en vaardigheden nodig zijn om in
dit soort dwang en drang aanpakken deze rol te kunnen vervullen.
Daar vindt ook coaching op plaats.

Juist voor deze groep gezinnen – die niet uit zichzelf zorg en
ondersteuning accepteren – is het belangrijk dat als is bepaald
wat het gezin nodig heeft de gezinscoach dit ook daadwerkelijk
kan regelen. Op die manier kunnen nieuwe teleurstellingen
in hulpverlening voorkomen worden. Op dit moment zijn de
bevoegdheden die de gezinscoach daarvoor heeft niet expliciet
vastgelegd.

Uitkomsten toezichtonderzoek Leeuwarden - Samenwerkend Toezicht Jeugd September 2013 | 15

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Als de zorg op casusniveau stagneert zijn de benodigde
opschalingsmogelijkheden geregeld.

In het projectplan VIG is aangegeven dat het in deze aanpak zinvol
is om samenwerkingsafspraken vast te leggen in een contact of
convenant. Dat is tot nu toe niet gebeurd.
Daarnaast geven twee netwerkpartners aan dat zorg soms
stagneert doordat er langs elkaar heen wordt gewerkt, vanuit
de eigen organisatie (belangen) en niet vanuit een gezamenlijke
visie wordt gewerkt.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De duur van de aanpak is flexibel en kan verlengd worden indien
nodig. Dat stelt ‘de werker’ in staat om te doen wat nodig is voor
het gezin.

Er zijn geen afspraken gemaakt om te voorkomen dat gezinnen
die in deze aanpak zitten moeten wachten op de benodigde
zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt dit meer dan eens
tot problemen te leiden waardoor de continuïteit van zorg en
ondersteuning voor deze zeer kwetsbare gezinnen, waarbij de
motivatie toch al te wensen overlaat, onder druk komt te staan.
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