
Bijlage 2  

 
Evaluatie regionaal kader 
 
Algemeen: uitvoeringsplan acties zijn te vrijblijvend geformuleerd. Meer duidelijkheid over 
verantwoordelijkheden en trekkerrol! 
 
THEMA 
Een huishouden, een plan 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
veel medewerkers zijn geschoold ZRM gebruik verder implementeren bereidheid tot leren en ontwikkelen 

zorgcoördinatie wordt vaak belegd nog niet alle ketenpartners zijn 
zorgcoördinator 

ketensamenwerking loopt goed 

veel gebruik van 1g1p, is vaker de 
standaard werkwijze 

onduidelijkheden rond gebruik GiB uitvoerende rol van de 
zorgcoördinatoren 

de basis van 1g1p is gelegd kwaliteit van de uitvoering van 
1g1p. 
 

 

er wordt steeds meer in de vorm 
van 1g1p samengewerkt met het 
betrokken gezin 

doorontwikkelen van 1g1p zodat 
ook relevante partijen die nu vaak 
niet aan tafel zitten daar wel bij 
komen. Ik denk dan aan 
bijvoorbeeld de sociale dienst, 
woningbouw etc. 

 

 

inzet maatschappelijk werk door 
GGZ Rivierduinen 

samenwerking met GGZ wijkteams 
 

 

start kennismaking en uitwisseling 
door GGZ wijkteams 

opdracht en verhouding Meldpunt 
en sociale teams mbt OGGZ 

 

deelname van Brijder in GGZ 
wijkteams 

  

 
 
THEMA 
Zwerfjongeren 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
goed functionerend JOD: expertise 
uitwisselen 

weinig passende huisvesting integraal samenwerken (elkaar wat 
gunnen) 

korte lijntjes met gemeente monitoren resultaten JOD flexibiliteit in verwachtingen: buiten 
bestaande kaders denken 
(gemeente) 

in kaart gebracht wat nodig is samenwerken met andere partijen 
dan de zoco-organisaties 

JOD is lerend project 

mogelijkheden nachtopvang 
jongeren onderzocht 

input jongeren Gedragenheid van JOD door 
uitvoerende organisaties 

realiseren van JOD aanpak Wmo-beschikkingen ook voor 
zorgmijders 

 

 innovatieprikkels zoals bijv. vrije 
inzetbare voorzieningen: 
- waakvlam 
- tijdelijke intensieve trajecten 

 

 ontbreken van goed alternatief 
nachtopvang voor jongeren met 
veel eigen inbreng en 
zelfstandigheid 

 

 onduidelijke aanpak schuldhulp bij 
jongeren: welke mogelijkheden en 
wie onderzoekt dit?  

 

 herijken van JOD beleid & 
werkwijze mede in het licht van  
geringe huisvestings-
mogelijkheden   

 

 
  



THEMA 
Instroom - doorstroom - uitstroom 
 
wat bereikt wat kan beter trots op! 
centraal punt voor plaatsen 
beschermd wonen  

kleine partners (ook niet 
beschermd wonen) ook betrekken 

aanzet tot goede samenwerking 
van de ketenpartners werkt 

beperkingen instroom door 
regiobinding en zoals die wordt 
toegepast door de Wmo 

meer passende doorstroomplekken 
zowel in beschermd wonen als bij 
de corporaties 

laatste kansbeleid 

leerplekken buiten de eigen 
organisaties 

doelgroepomschrijving: breder dan 
alleen daklozen 

nieuwe locatie Leger des Heils (‘t 
Kompas) 

interesse in breed denken (wijken) erkenning van doelgroep die 
blijvende (lichte of zware) 
hulpvraag hebben 

zondagopening inloop Leger des 
Heils en REAKT 

brede samenwerking rond 
afspraken mbt beschermd wonen 

verschillend invullen van functie 
sociaal team in de gemeenten 

trajecthandelen / methodieken 

 elkaar kennen sociaal teams en 
zorgpartijen 

 

 onduidelijkheid over rol van sociale 
teams 

 

 meer participatie van corporaties  

 meten & monitoren van specifieke  
OGGZ doelgroep  
(kwalitatief) 

 

 
 
THEMA 
Preventie en vroegsignalering 
 
wat bereikt wat kan beter trots op! 
laatste kansbeleid Gouda 
geïmplementeerd 

voorkomen huisuitzettingen: cijfers 
zijn niet (breed) bekend 

werken vanuit kracht en 
herstelgericht, zelfredzaamheid en 
toekomstgericht 

bewustwording welke initiatieven er 
zijn op gebied van 
schuldhulpverlening  

meer inzet op echte preventie dat we met zoveel partijen een plan 
hebben gemaakt 

werkprocessen zijn omschreven schuldhulpverlening kan accurater, 
nu veel verschil per medewerker 

mogelijkheden gevarieerde 
dagbesteding 

brede GGZ informatieavonden - 
grote opkomst 

meer helderheid over de term 
cliëntondersteuning 

samenwerking Meldpunt en Veilig 
Thuis met de uitvoerende 
organisaties 

(boven)regionale samenwerking ikv 
aanpak van verwarde personen - 
brede benadering samenwerking 
zorg en veiligheid 

invoeren laatste kansbeleid ook in 
andere gemeenten 

 

 cliëntondersteuning (ZOG en MEE)  
onafhankelijkheid niet voldoende 
gewaarborgd en  
onvoldoende doorverwezen 

 

 meer initiatieven om alle spelers bij 
elkaar te roepen mbt 
armoedebeleid 

 

 meer duidelijkheid waar 
signaal/vroegsignalering thuis hoort 
(veiligheidshuis, CJG, JGZ, ST, 
MP, VT, toegang BW, toegang VO) 

 

 op tijd signaleren: handelen ook als 
ouders geen hulpvraag hebben. 
Signaal dat bij meervoudige 
problematiek na bijv. een crisis-
situatie door handelings-
verlegenheid of door de visie dat 
ouders aan zet zijn, er niet 
gehandeld wordt. 

 

 programma bij GGZ Rivierduinen 
vroegsignalering van psychotische 
kenmerken is gestopt. Nog geen 
alternatief.  

 

 


