informatie voor
PROFESSIONALS

Het kan zijn dat uw medewerking wordt gevraagd bij 1Gezin1Plan.

Indien nodig werken professionals hun aandeel verder uit in

Deze folder geeft u, als professional, meer informatie over dit traject.

de eigen zorgplannen.

U kunt ook zelf, samen met een gezin, het initiatief nemen tot 1Gezin1Plan.
Zes uitgangspunten als basis voor 1Gezin1Plan
Coördinator van zorg

1 Versterk zelfregulering

Bij 1Gezin1Plan vormen alle betrokken professionals met het gezin één

Ga uit van de eigen kracht van het gezin en richt u op de versterking daarvan.

team dat een gezinsplan opstelt en uitvoert. Eén van de teamleden neemt

2 Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven

in overleg met het gezin de rol van coördinator van zorg op zich indien het

De kinderen in het gezin moeten zich (weer) zonder belemmering of

gezin dit zelf (tijdelijk) niet kan. Deze coördinator zorgt er voor dat:

bedreiging kunnen ontwikkelen.

• er een team van gezinsleden, professionals en mogelijk mensen uit

3 Werk multisystemisch

het netwerk van het gezin (buren, familieleden die het gezin steunen

Werk actief mee aan een gezinsplan als uw medewerking wordt gevraagd.

bijvoorbeeld) wordt geformeerd;

Alleen dan kunnen de problemen op de basale leefgebieden (wonen, werk,

• door dit team een gezinsplan wordt opgesteld (zie hieronder);

inkomen, psychische en fysieke gezondheid, opvoedingsvaardigheden) in

• de teamleden op het juiste moment de juiste bijdrage leveren aan het plan;

samenhang worden aangepakt.

• de veiligheid van de kinderen is gewaarborgd;

4 Betrek en versterk het sociaal netwerk

• de continuïteit van zorg is gewaarborgd;

Ga na welke krachten in het sociaal netwerk van deze kinderen en

• de gezinsleden deelnemen aan het teamoverleg.

gezinsleden kunnen worden versterkt. Betrek deze mensen.
5 Werk planmatig en doelgericht

Het gezinsplan

Maak met de betrokkenen een gezinsplan met concrete doelen, acties,

Om de gezinsproblemen planmatig en doelgericht op te lossen wordt een

termijnen en verantwoordelijkheden. Evalueer volgens plan en maak waar

gezinsplan opgesteld. Dit is een beknopt plan, waarin de volgende zaken

nodig nieuwe afspraken.

worden opgeschreven:

6 Zorg voor continuïteit

• de namen en contactgegevens van alle mensen die bij 1Gezin1Plan

Doe wat u beloofd heeft: lever uw aandeel op het juiste moment en spreek

zijn betrokken;

anderen daar ook op aan.

• de (gezins)doelen;
• de bijbehorende acties en uitvoeringstermijnen;

En als het niet goed loopt?

Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan de gezinsleden, de mensen

als het niet lukt. Als professionals, om wat voor reden dan ook, er met elkaar

uit hun netwerk en de betrokken hulp- en dienstverleners. Het gezin en alle

niet uitkomen schakelen zij hun leidinggevende in. Dat doen zij ook als het

andere betrokkenen krijgen een exemplaar van het ingevulde gezinsplan

aanbod niet toereikend is. Zo nodig wordt opgeschaald tot het niveau van

(per mail of uitgeprint).

bestuurders van instellingen of gemeenten.
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Belangrijk onderdeel van de afspraken rond 1Gezin1Plan is dat we opschalen

Reacties van hulpverleners die eerder met
1Gezin1Plan werkten:
“Dankzij 1Gezin1Plan ben ik veel meer op de hoogte van
wat er speelt in het gezin, erg prettig.”
“Fijn om met elkaar te kunnen overleggen als er veel
problemen zijn op meerdere gebieden.”
“De gedeelde verantwoordelijkheid vind ik een pluspunt.”
“De samenwerking met de ouders ervaar ik
als zeer geslaagd!”
“1Gezin1Plan zorgt voor duidelijkheid.”
“De onbekendheid met 1Gezin1Plan zorgde er soms voor
dat we iets meer moesten uitleggen. Daarna werd het erg
overzichtelijk en helder voor alle betrokkenen.”

Meer informatie
Wilt u na het lezen van deze folder nog meer weten over
1Gezin1Plan dan kunt u terecht bij de hulpverlener van wie
u deze folder heeft gekregen of kijk op de website van het
Centrum voor Jeugd en Gezin via
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