Aanpak: Integrale 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 Maastricht 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?

Maastricht heeft zicht op het aantal gezinnen (en individuen) met
complexe problemen op meerdere leefgebieden, zowel in aantal
als waar zij zich bevinden.
De toegang tot de aanpak via het Veiligheidshuis is voor de bij
de aanpak betrokken netwerkpartners helder geregeld. Het risico
dat een gezin door veel aanmeldpunten tussen het wal en
het schip valt is daardoor beperkt.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het stimuleren van de eigen kracht van het gezin is een van
de uitgangspunten in de aanpak. De onderliggende methodiek
stelt het gezin centraal, maar indien veiligheidsmaatregelen
nodig zijn, krijgen deze in de aanpak prioriteit.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De aanpak is gebaseerd op de methodiek ’vastpakken en niet
meer loslaten’, waardoor alle leefgebieden aan bod komen en er
aandacht is voor problemen van alle gezinsleden. De aanpak is
flexibel en wordt inhoudelijk bij het gezin aangepast.
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Aanpak: Integrale Aanpak

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De samenwerkingsafspraken van 2007, gericht op de Casusaanpak
Multiproblematiek, zijn niet geactualiseerd terwijl sinds 2009 al
wordt gewerkt met de Integrale Aanpak. Dit brengt het risico met
zich mee dat niet alle samenwerkende partijen op de hoogte zijn
van de inhoudelijke afspraken en verplicht zijn om zich daaraan
te houden.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De aanpak voor het gezin loopt door totdat de doelen voor
het gezin zijn bereikt. De afspraak is gemaakt dat deze gezinnen
prioriteit krijgen van de netwerkpartners. De inzet van de benodigde
zorg en ondersteuning is daarbij flexibel en er zijn afspraken
gemaakt met netwerkpartners en reguliere zorg zodat het gezin
niet uit beeld verdwijnt en indien nodig er weer opgeschaald
kan worden.
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