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De voortgang van de pilot 10 gezinnen.
Inleiding
Bij de behandeling van de begroting op 12 november 2018 is toegezegd dat de raad voor de
voorjaarsnota geïnformeerd zou worden over de voortgang van de pilot 10 gezinnen. Met de pilot
10 gezinnen wordt beoogd een brede integrale benadering door te ontwikkelen, waarbij alle
leefgebieden van kwetsbare gezinnen met complexe problematiek worden meegenomen. De
pilot 10 gezinnen sluit aan bij thema 1 ‘Heerhugowaard inclusief en zorgzaam’ en bij de ambitie
‘Zorg goed besteed’ van thema 5 in de Raadsagenda 2018-2022. De pilot draagt bij aan de
transformatie van het sociaal domein en hiermee kan stapeling van zorg aan gezinnen
voorkomen worden.
Kernboodschap
Het doel van de pilot 10 gezinnen is om kwetsbare gezinnen op een effectievere manier te
ondersteunen, door de gezinsproblematiek integraal te benaderen en daarmee de werkwijze van
de Jeugd- en gezinscoaches door te ontwikkelen. De doelgroep van de pilot betreft 10 kwetsbare
gezinnen die geselecteerd zijn op basis van complexe problematiek met een stapeling van zorg.
De scope van de pilot is breder dan alleen de Jeugdwet. In gezinnen waarbij sprake is van een
stapeling van zorg gaat het meestal niet alleen om jeugdhulp, maar spelen ook problemen op het
gebied van bijvoorbeeld Wmo, financiën, onderwijs en werk. Om hier inzicht in te krijgen is de
pilot gestart met een analyse van de 10 geselecteerde gezinnen door middel van een
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dossieronderzoek. Hierbij is gekeken naar de problematiek die speelt bij alle gezinsleden, op
welke levensgebieden problemen spelen, welke organisaties betrokken zijn en wat de resultaten
zijn geweest van ingezette zorg.
Uit de analyse van de 10 gezinnen blijkt dat er veel focus ligt op alleen de jeugdproblematiek en
minder aandacht is voor de problematiek op andere gebieden, zoals Wmo, participatie en
schulden. In 9 van de 10 gezinnen is sprake van problematiek bij de ouder(s), zoals (licht)
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. In de meeste casussen is weinig
informatie bekend over de financiële positie en draagkracht van het gezin. Hierdoor is er een
beperkt volledig beeld van de totale gezinsproblematiek.
Consequenties
De bovenstaande inzichten geven input en richting voor een vernieuwde werkwijze, zodat de
ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek effectiever zal worden. De komende
zes maanden zal deze werkwijze doorontwikkeld worden. Daarbij worden onder meer de
volgende zaken betrokken:
 Onderzoeken, richtlijnen, evidence based methoden en best practises in Nederland voor
de zorg voor kwetsbare gezinnen;
 Verdiepende interviews met de betreffende gezinnen en hun hulpverleners;
 Invoeren van een vernieuwde integrale benadering van kwetsbare gezinnen door middel
van een effectievere werkwijze, waarbij integraliteit in het sociaal domein het
uitgangspunt is.
Vervolg
De pilot loopt door tot en met 2020. Tot eind 2019 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de
vernieuwde werkwijze. In 2020 zal de werkwijze breed binnen het sociaal domein worden
geïmplementeerd. Uw raad zal hier actief over worden geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

