GGW - FFPS: Generiek Gezinsgericht Werken - Functional Family Parole Services

Burger

SAMENLEVING

Professional
Wijkteams / Jeugdteams

Nee

Ja

Werkzame
bestanddelen
1. Snel bij het gezin thuis.
2. EKC inzetten.
3. FFPS en supervisie op gedrag.
4. Gezinsplan is van het gezin en up-to-date.
5. Pedagogische visie.
6. Veiligheidslijn en centrale lijn.
7. Basisteam: casuïstiek en supervisie.
8. Uitvoerdersoverleg met gezin erbij.
9. Escaleren van kwesties.
10. Borging, kind blijvend veilig.

Kinderen
onveilig?
Bedoeling
Alle kinderen in
het gezinsysteem
blijvend op de
veiligheidsnorm.

Principes

Gezin(systeem)
blijvend veilig?
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Ja

1 gezin - 1 plan - 1 gezinsmanager;
Maatwerk, doen waar het de klant om gaat;
Doe alléén het waardewerk;
Deskundigheid op de juiste tijd en plaats;
100% schone overdracht;
Continue doorstroming (maak je werk af);
Werken als één (basis)team;
Pull, not push.

Metingen
Registratie van datum:

1e contact met gezin - fase I
Start juiste hulp - fase II
Start generalisatie - fase III
Centrale lijn gehaald & borging (fase III).
Doorlopend meten bij ieder face to face
contact of bij ingrijpende gebeurtenis:
Ontwikkeling Veiligheid (0-10)
Ontwikkeling Centrale Lijn (0-10)
en van gezinsmanagers:
GGW-FFPS modeltrouw.

Basisteam

Multidisciplinair:
gezinsmanagers, supervisor,
gedragswetenschapper,
teammanager.

Nee

Basisteamoverleg
Wekelijks één dagdeel per basisteam.
Hier wordt casuïstiek besproken, de seniorgezinsmanager geeft supervisie op FFPS, er is
reflectie op het werk van de gezinsmanager.
De gedragswetenschapper adviseert kindspecifiek.
Het team bekrachtigt bepaalde besluiten van
de gezinsmanager. De teammanager zit voor.
1 teammanager heeft 3 basisteams met
6 tot 8 gezinsmanagers en gemiddeld
14 gezinnen per gezinsmanager.

Gezinsmanager heeft
intensief contact met gezin.
VERBINDEN & MOTIVEREN
Gezinsplan
fase I - 6 weken

Gezinsmanager zorgt voor juiste,
bewezen effectieve interventies.
ONDERSTEUNEN & VOLGEN
Gezinsplan
fase II - 6/9 maanden

Gezinsmanager heeft
intensief contact met gezin.
GENERALISEREN & BORGEN
Gezins(borgings)plan
fase III - 6 weken

Jeugd en Opvoedhulp, Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbank, School, CJG/OKC,
Wijkteam, Schuldhulpverlening, Woningbouwvereniging...
In het uitvoerdersoverleg met gezin en alle betrokken netwerkpartners staat het gezinsplan centraal.
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