


Na de aanmeldingsprocedure start team Inzet met 

het traject en dit gaat als volgt:  

 

 

 

 1. Analyse 

Het in kaart brengen van de hulpvraag: wat is er in deze casus aan de hand? Wat 

is de ondersteuningsbehoefte van een gezin/inwoner? Wat is de 

voorgeschiedenis, wat is het functioneren op verschillende leefdomeinen en 

waar bestaat het netwerk uit? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die gesteld 

worden. De analyse wordt besproken in het team. 

2. Plan van aanpak 
Op basis van de analyse wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierbij worden 
keuzes gemaakt over de stappen die gezet worden en prioriteiten gesteld: met 
welke hulpvraag en ondersteuning wordt als eerste gestart? 
 
3. Inzet van werkvorm/hulpverlening 
De ondersteuning gaat van start voor één of meerdere leden uit het 
gezinssysteem. Hierbij kan sprake zijn van één vorm van ondersteuning of van 
meerdere deeltrajecten. Team Inzet beschikt over een groot aantal werkvormen 
en methodieken passend bij opvoedondersteuning, gedragsproblematiek en 
veiligheid.  
 
4. Afstemming 
Het plan van aanpak wordt afgestemd tussen betrokkenen, hulpverleners en de 
gemeente. Denk bijvoorbeeld aan afstemming in de ondersteuningsvraag, doelen 
en resultaten of de verschillende rollen die de hulpverleners innemen.  
 
5. Monitoring en evaluatie 
Hier wordt nagegaan hoe het hulpverleningstraject verloopt. Is de hulpverlening 
van start gegaan en wordt de hulpverlening ingezet die beoogd was? In welke 
mate worden de hulpverleningsdoelen behaald? Is het plan van aanpak nog 
actueel of behoeft het aanpassing? Inhoudelijk wordt ook gekeken wat er speelt: 
zicht op veiligheid, verbeterd de situatie of doen zich toch weer problemen voor 
(mogelijk ook op andere leefdomeinen) en de monitoring: zicht houden of er 
meer of minder hulp nodig is. 
 
Veiligheid 
Situaties waar veiligheid een rol speelt, bespreekt team Inzet dit in eerste 
instantie met de persoon in kwestie. Het is belangrijk dat situaties van huiselijk 
geweld en kindermishandeling het eerst de aandacht krijgt. Een veilige basis 
binnen het gezin is een voorwaarde voor een goede ondersteuning. Indien dit –
om wat voor reden– niet haalbaar is voor het gezin en de veiligheid blijft in het 
geding, dan treedt de meldcode in. Team Inzet is dan verplicht om advies te 
vragen bij Veilig Thuis. Doel hiervan is om goede afspraken te maken, ten gunste 
van een positieve leefsituatie voor alle gezinsleden. 


