Aanpak: Participatiehuis

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 waarmeeSittard-Geleen 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?

Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat zij zicht hebben op
de omvang van het aantal gezinnen met complexe problemen op
meerdere leefgebieden en waar deze zich voornamelijk bevinden
in welke wijken.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Gemeente en netwerkpartners hebben elkaar gevonden in
de doelstelling van het Participatiehuis en in de omschreven
domeinen waar de aanpak zich op richt om de problematiek
stap voor stap aan te pakken. De eigen kracht wordt in deze
aanpak gestimuleerd en ondersteund.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Een belangrijk punt in een aanpak voor deze kwetsbare gezinnen
is dat de regisseur (bij het Participatiehuis de participatiecoach)
doorzettingsmacht heeft om voor het gezin te regelen wat nodig is.
De doorzettingsmacht is niet geregeld binnen het Participatiehuis.
De aanpak afsluiten als een gezin niet meer wil meewerken, levert
bij deze gezinnen een risico op voor (de kinderen in) het gezin,
met name als het gezin zorgmijdend is.
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Aanpak: Participatiehuis

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
De netwerkpartners werken op dit moment zonder afspraken over
de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt. Het formaliseren
van deze afspraken ondervangt het risico dat partijen andere
verwachtingen en beelden hebben over het toepassen van de
aanpak.
Opschalingsmogelijkheden zijn niet geregeld binnen de aanpak.
Dit is wel belangrijk voor gevallen waarin netwerkpartners
de zorg en ondersteuning niet kunnen of willen leveren, waardoor
de benodigde zorg en ondersteuning voor de gezinnen onder
druk komt te staan.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het is positief dat de aanpak vanuit het Participatiehuis twee jaar
kan duren en dat de gezinnen / gezinsleden prioriteit krijgen op
wachtlijsten.

Afspraken over de zorg en ondersteuning na het afronden van de
aanpak zijn tussen de netwerkpartners niet voldoende afgestemd.
Indien er bij het beëindigen van de aanpak toch niet voldoende
participatie van het gezin is bereikt, is het niet duidelijk op welke
wijze de zorg of ondersteuning aan het gezin verder wordt
geleverd.
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