BOUWSTEEN WEGING
In de bouwsteen ‘Weging’ wordt beschreven wanneer je waar gaat wegen en hoe je dit kunt doen.
Tevens worden enkele instrumenten genoemd en krijg je inzicht in wat je vervolgens met de
uitkomsten kunt doen (zowel richting ketenpartners als in je eigen werk). Het wegingsproces is
aan de hand van een wegingskaart inzichtelijk gemaakt.

Wanneer weeg je?
Je gaat wegen bij de start of tijdens de uitvoering van een zaak wanneer er (ernstige) signalen en/
of problemen zijn op de volgende (leef)gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geestelijke gezondheid ouders (LVB, psychiatrie en verslaving)
zorgmijders/ bagatelliseren van de zorgen
kindsignalen of bedreigde ontwikkeling kinderen
zorgmeldingen betrokken instanties
huiselijk geweld
draaglast/ draagkracht ouders uit balans
financiën/huisvesting
werk en opleiding
sociaal netwerk
je loopt vast in het gezin, bijvoorbeeld: ik kom niet meer binnen, ik ben brandjes aan het
blussen, de hulpverlening komt niet van de grond of ik ben alleen bezig met praktische zaken/
randzaken

Waar weeg je?
In de casuïstiekbespreking6 met collega’s en een gedragswetenschapper.

Hoe weeg je?
Je kunt een weging doen door elkaar in de casuïstiekbespreking open vragen te stellen met als
doel de feitelijke informatie van dit gezin (ouders en kinderen) op meerdere leefgebieden boven
tafel te krijgen. Op basis van deze informatie kan er een gezamenlijke weging worden gemaakt.
Om de weging inzichtelijk te maken, is een hulpmiddel met voorbeelden van open vragen die je
elkaar kunt stellen gecreëerd, genaamd de wegingskaart. Nadat er voldoende feitelijke informatie
is, weegt het team met elkaar of er wel of geen uitgebreide probleemanalyse ingezet gaat worden.
Soms zal een tussenstap nodig zijn en zal eerst meer feitelijke informatie nodig zijn voordat er
gewogen kan worden. Het proces van besluiten is opgenomen in de wegingskaart.

6

In alle bouwstenen wordt de term casuïstiekbespreking gebruikt. Een andere gebruikte term is MDO.
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Instrumenten
Hieronder staan voorbeelden van instrumenten die jou kunnen ondersteunen bij het gestructureerd in kaart brengen op welke (leef)gebieden er feitelijke zorgen zijn. Het verschilt per lokaal
team en GI welke instrumenten beschikbaar zijn; informeer hiernaar binnen de eigen organisatie.
Je kunt denken aan de volgende instrumenten:
•
•
•
•
•
•
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ARIJ
ZRM
GIZ
Veiligheidslijst SOS
Veiligheidslijst plus
Lirik

1

HIER DIEN JE HET EIGEN LOKALE
AANMELDINGSPROCES IN TE VULLEN;
TER INSPIRATIE HIER HET AANMELDPROCES VAN DELFTS SUPPORT.

Wegingskaart voor uitgebreide analyse
AANMELDPROCES (VUL HIER JE EIGEN PROCES IN)
Kennismaking + ZRM en
evt. GIZ/ARIJ invullen

Screenen en verdelen

NEE

ScreeningTeamcoördinator
en bureaudienst

Tijdens de casuïstiek
bespreking stel je
elkaar open vragen
om de benodigde
feitelijke informatie
op tafel te krijgen.

3

Je weegt samen de
informatie en neemt
het besluit over het
wel/niet inzetten
van de uitgebreide
probleemanalyse.

Intake gezin en GIZ invullen

Mogelijk inhoudelijk wegen in de
casuïstiekbespreking (= elke twee weken)

geen weging

BIJ WELKE (NIEUWE) ZORGEN/SIGNALEN MOET JE EXTRA ALERT ZIJN?

Gedurende de hulp aan het gezin wanneer
de Meldcode wordt opgestart, er ernstige
(nieuwe) zorgen worden gemeld, inciden
ten plaatsvinden of wanneer je vastloopt
in het gezin.
HOE WEEG JE?

Besluit inzet
Team jeugd extra

NEE

Bij de start van de hulp aan het gezin bij
één of meerdere feitelijke (ernstige) zor
gen op leefgebieden (zie roze vlak).

3

geen weging

AANMELDPROCES (VUL HIER JE EIGEN PROCES IN)

WANNEER WEEG JE?

2

Mogelijk inhoudelijk wegen in de
casuïstiekbespreking (= elke week)

JA

Kinderen?

• Geestelijke gezondheid ouders (LVB, psychia
trie, verslaving)
• Zorgmijders / bagatelliseren van de zorgen
• Bagatelliseren van de zorgen
• Kindsignalen bedreigde ontwikkeling kinderen
• Zorgmeldingen betrokken instanties
• Huiselijk geweld
• Draaglast / draagkracht ouders uit balans
• Financiën / huisvesting

• Werk en opleiding
• Sociaal netwerk
• Je loopt vast in het gezin:
• Ik kom niet meer binnen
• Hulpverlening komt niet van de grond
• Ik ben alleen maar bezig met praktische
zaken / randzaken
• Ik ben alleen brandjes aan het blussen

WELKE VRAGEN KUNNEN JE ONDERSTEUNEN BIJ HET WEGEN?
Wie zijn de ouders?
• Is er sprake of vermoedens van psychiatrie/lvb/
verslaving bij ouders?
• Kunnen deze ouders denken in het belang van de kinderen?
• Delen ouders de zorgen over de kinderen? Bagatelliseren
ouders de zorgen?
• Huiselijk geweld? Frequentie? Heftigheid?
• Wat voor werk/opleiding?dagbesteding hebben de ouders?
• Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe hebben de
financiën invloed op de andere leefgebieden?
• Wat is het effect van de financiële problemen op het kind?
• Welke compenserende factoren zijn er?

Wie zijn de mensen?
• Genogram? Jonge kinderen?
• Is er een steunend netwerk? Rol, cultuur?
Wie zijn de kinderen?
• Hoe gaat het met de kinderen?
• School, sport en vriendjes (dagbesteding)?
• Op welke manier hebben de problemen effect op het kind?
• Wat hebben de kinderen nodig?
• Welke compenserende factoren zijn er?
Hulpverlening
• Staan ouders/kind open voor hulpverlening? Is er eerder
hulpverlening ingezet? Wat waren ervaringen van ouders?
• Hoe is dit in het verleden gegaan? Hoe is dit van de grond
gekomen? Hoe vaak is gestart en gestopt? Resultaten?

Meldingen / zorgsignalen
• Hoe vaak? Wat voor? Wanneer?

HOE BESLUIT JE?

4

Inhoud bespreken tijdens
casuïstiekbespreking

Voldoende feitelijke
informatie

NEE

Extra informatie
vergaren

Inhoud bespreken
tijdens casuïstiek(groep)

Geen teambesluit
GW-er besluit

JA
Teambesluit wel/geen uitgebreide analyse

Teambesluit wel/geen uitgebreide analyse
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