Aanpak: Brede zorgcoördinatie jeugd en gezin

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 Spijkenisse 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?
Om te voorkomen dat deze, soms ook zorgmijdende, gezinnen van
de benodigde zorg verstoken blijven, is het belangrijk om zicht te
hebben op hoeveel gezinnen zorg en ondersteuning behoeven en
waar zij zich ongeveer in de stad bevinden. Dit ontbreekt op dit
moment in Spijkenisse.

Gezin centraal
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Om gezinnen in de aanpak te houden en de zorg en ondersteuning
beter af te stemmen is het van belang om het sociale netwerk van
het gezin te betrekken bij de aanpak.

Aanpak
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Het gezin wordt niet losgelaten totdat de doelen voor het gezin
zijn behaald, of als de betrokken hulpverleners zelf weer de regie
kunnen dragen.

De gemeente Spijkenisse heeft geen specifiek beleid voor
de doelgroep GGSR. De doelgroep valt onder de aanpak van
Brede zorgcoördinatie die algemener van aard is en niet specifiek
gericht is op deze groep. Dit is een risico omdat GGSR een andere
doelgroep betreft dan de doelgroep die met Brede zorgcoördinatie
geholpen is. De gemeente heeft aangegeven beleid voor GGSR te
willen ontwikkelen de komende jaren.

De aanpak wordt door gemeente en netwerkpartners geëvalueerd.

Voor de procesregisseur is geen caseload omschreven en zijn geen
specifieke eisen gesteld aan kennis en vaardigheden.
Er zijn geen dwang of drangmiddelen opgenomen in de aanpak
om gezinnen tot medewerking te dwingen.
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Aanpak: Brede zorgcoördinatie jeugd en gezin

Vervolg conclusie

Samenwerking
Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Continu
Wat gaat goed?

Wat kan beter?
Wachtlijsten vormen een belemmering om zorg en ondersteuning
te bieden op het moment dat het nodig is.
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