	
  
	
  

De Wraparound care toont na 3 jaar zijn duurzaamheid.
“Het is fijn als je kinderen weer oprecht blij naar school ziet gaan”. Dat zei Gerard
Aanstoot tijdens een interview naar aanleiding van het 3 jarige bestaan van het
Menskracht team in Amersfoort. Gerard is “meewerkend voorman” van dit team
gezinswerkers. Het team, dat werkt volgens het gedachtengoed van de Wraparound
care richt zich met name op de hulpverlening voor multiproblem gezinnen.
Het team van gezinswerkers, samengesteld uit diverse organisaties (Sovee;
Centrum Maliebaan; Bureau Jeugdzorg; Maatschappij Zandbergen; MEE;
Amerpoort) in Amersfoort, richt zich zoveel mogelijk op het vergroten van de eigen
kracht van deze gezinnen.
In praktijk betekent dat eerst voor de gezinswerker een vertrouwens band opbouwen,
acute zaken regelen, soms ook “puinruimen”. Om daarna aan de opbouw van het
gezinssysteem te gaan werken.
Vertrouwen in de praktijk betekent ook transparant zijn, met kleine doelen beginnen
en werken vanuit de vraag van het gezin. Als gezinswerker sta naast je het gezin, je
neemt de zorg niet over.
Als acute dreiging (bijvoorbeeld: uithuiszetting, deurwaarders, veiligheidssituatie met
kinderen) onder controle is, helpt de gezinswerker het gezin om het goede pad te
vinden. Dan is er ruimte om te kijken wat de droom van het gezin is. Welke
mogelijkheden zijn er om positief te veranderen. Ook wordt waar mogelijk het sociale
netwerk van het gezin gestimuleerd.
De gezinswerkers proberen zaken zo te regelen dat het gezin zoveel mogelijk zelf
kan doen, zoals de financiën bijhouden.
Soms blijft hulp nodig, maar in 7/8 van de 10 gevallen, is een lichtere vorm van hulp
voldoende voor het gezin. Belangrijk is wel dat die zorg op dezelfde wijze wordt
georganiseerd als de Wraparound care, inclusief een warme overdracht.
Het team heeft het mandaat om over alle leefdomeinen heen te werken. O.a. met de
sociale dienst en woningbouwvereniging wordt nauw samengewerkt.
Ook als de gezinswerkers weg zijn uit het gezin, houden zij een vinger aan de pols
door af en toe te bellen en bereikbaar te zijn.
Het team heeft zijn waarde bewezen, zegt Gerard, maar we moeten wel aan de weg
blijven timmeren om duidelijk te blijven maken waar we voor staan. Contacten met de
zorgstructuur onderhouden is belangrijk.

	
  

De transitie van de jeugdzorg staat voor de deur en de Gemeente Amersfoort wil dat
de hele zorgstructuur gaat werken volgens het gedachtengoed Wraparound care
samen met Eigen Kracht en 1 Gezin 1 plan. Een goede zaak gezien de positieve
resultaten die het team bereikt.
Eemnes, november 2012.
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