Aanpak: Bemoeizorg

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 Oosterhout 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 gemeente en de netwerkpartners beschrijven de doelgroep niet
gelijkluidend. Het risico bestaat dat hierdoor bepaalde gezinnen
mogelijk niet in de aanpak terecht komen.
Om te voorkomen dat deze gezinnen van de benodigde zorg
verstoken blijven, is het belangrijk om zicht te hebben hoeveel
gezinnen speciale zorg behoeven. De gemeente Oosterhout heeft
op dit moment hier nog geen zicht op.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het uitgangspunt van de aanpak is het gezin en zijn sociale
netwerk centraal te stellen. De behoefte van het gezin is daarbij
het uitgangspunt.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Er wordt een proactieve en outreachende werkwijze gehanteerd,
waardoor het aanbod van de hulp dicht rondom het gezin
plaatsvindt.

De gemeente heeft nog geen specifiek beleid geformuleerd voor
de GGSR gezinnen. Daarnaast zijn de doelen van de aanpak niet
samen met de netwerkpartners geformuleerd. Het risico bestaat dat
het gezin niet of te laat in beeld komt voor deze aanpak.

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Over de coördinatie, informatie-uitwisseling en het delen van
informatie zijn afspraken gemaakt. Als er stagnatie van zorg
en ondersteuning op casusniveau ontstaat, zijn er voldoende
opschalingsmogelijkheden geregeld.

Er zijn geen samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen
gemaakt die specifiek zijn voor de aanpak Bemoeizorg. Dit kan in
de praktijk leiden tot haperingen in de hulpverlening.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De continuïteit met betrekking tot de nazorg is voor bemoeizorg
voldoende belegd, gezinnen die intensieve zorg en ondersteuning
blijven in beeld bij de jeugdgezondheidszorg.

Er zijn nog geen formele afspraken gemaakt om te voorkomen
dat gezinnen binnen de aanpak moeten wachten op zorg en
ondersteuning.
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