Aanpak: Gezinscoaching

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 Lelystad 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?

Gezinscoaching in Lelystad kent al een lange geschiedenis en is in
die tijd een vaste waarde geworden in de samenwerkingsketen.
Vandaar dat alle betrokken partijen de gezincoaches weten te
vinden als dat nodig is.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Ook zonder een concrete vraag vanuit een gezin kan een gezinscoach aan de gang gaan. Zeker voor de zormijdende of weinig
zelfredzame gezinnen die tot de groep ‘gezinnen met geringe
sociale redzaamheid’ behoren, is dat positief.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De aanpak van de gezinscoach richt zich op het gehele
(gezins)systeem en op alle problemen die er spelen.

Het werken met één gezamenlijk plan per gezin werkt nog niet in
de praktijk. Dit is een belangrijke opgave richting de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet.
Een belangrijk punt in een aanpak voor deze kwetsbare gezinnen
is dat de regisseur, in dit geval de gezinscoach, doorzettingsmacht
heeft om voor het gezin te regelen wat nodig is. In het geval van
Gezinscoaching geven twee betrokken netwerkpartners aan dat
dit niet geregeld is.
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Aanpak: Gezinscoaching

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In het kader van het ontwikkelde beleid rondom het CJG, zijn
ook de opschalingsmogelijkheden voor de gezinscoach duidelijk
geregeld.

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.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

In het kader van het creëren van een zorgcontinuüm, houdt
een gezinsadviseur vinger aan de pols bij de meest kwetsbare
gezinnen die langdurig aandacht nodig hebben. Hierdoor kan
eventueel snel weer opgeschaald worden naar de benodigde
zorg en ondersteuning als daaraan behoefte is bij het gezin.

Er is geen eenduidigheid tussen de netwerkpartners over afspraken
om te voorkomen dat deze kwetsbare gezinnen met complexe
problemen moeten wachten op de benodigde zorg en ondersteuning. Dit levert een risico op voor de continuïteit van zorg
voor deze gezinnen.
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