Aanpak: TASs/Mijn Zuid

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 Sittard-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?

Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de achterstandswijken, waardoor de in die wijken wonende GGSR – vroegtijdig –
gesignaleerd worden en de nodige ondersteuning ontvangen.

Gemeente en netwerkpartners hebben geen eenduidig, gezamenlijk beeld van de doelgroep van TASs. Deze onduidelijkheid kan
ertoe leiden dat gezinnen van de benodigde zorg verstoken blijven.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

De aanpak is gericht op het verbeteren van de wijk tot een ‘civil
society’, waarbij zowel de individuele problemen van gezinnen
aandacht krijgen als de versterking van sociale netwerken.
De keukentafelgesprekken hebben de behoefte van gezinnen
als uitgangspunt.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Het onderliggende beleidsstuk is een concept met datum
1 december 2010. Er is geen vastgestelde beleidsnota beschikbaar
en recente evaluatiegegevens ontbreken. Hierdoor bestaan bij
STJ vragen over de huidige behaalde resultaten van de aanpak.
Als de aanpak wordt afgesloten omdat het gezin niet meer wil
meewerken kan dit voor GGSR, vaak zorgmijdende gezinnen,
een risico betekenen wat betreft het ontvangen van de benodigde
zorg en ondersteuning.
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Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het kunnen raadplegen van anderen deskundigheden in
het tweewekelijkse woon-zorgoverleg is ondersteunend voor
de medewerkers.

Er blijken door de netwerkpartners in de praktijk oplossingen
gevonden te worden bij het optreden van stagnatie in de zorg en
ondersteuning. In het kader van deze kwetsbare doelgroepen is
het echter relevant om afspraken te maken over de eventueel
benodigde opschaling.
Uit de conceptnota blijkt welke partijen samenwerken. Om deze
samenwerking te formaliseren en daarmee ook de aanpak en
eenzelfde werkwijze te borgen is het relevant dat de samenwerkingsafspraken schriftelijk zijn vastgesteld.

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Gezinnen krijgen voorrang op wachtlijsten, zodat voorkomen
wordt dat ze te lang moeten wachten op zorg en ondersteuning.
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