TRIVIUMLINDENHOF

AANMELDEN

Regio Rotterdam Rijnmond

De plaatsende instantie kan via het Team Zorgmiddeling
aanmelden voor Beter Beschermd Plus in de regio Rotterdam
Rijnmond.
Het Team Zorgbemiddeling is elke werkdag te bereiken via
telefoonnummer 010 - 4403344 of via het e-mailadres
zorgbemiddeling@jbrr.nl

Beter Beschermd Plus

Beter Beschermd Plus biedt intensieve begeleiding van ouders en hun
kinderen tot achttien jaar. Wanneer er zorgen zijn om de veiligheid krijgen
ouders direct steun om de veiligheid in het gezin te herstellen. Er wordt
uitgegaan van samenwerking met ouders en er wordt gezocht naar
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overeenstemming met ouders over wat er nodig is. De hulp is kortdurend en
vindt thuis plaats.

Beter Beschermd Plus

Wat is Beter Beschermd Plus?
De hulp van Beter Beschermd Plus gaat uit
van samenwerking met ouders en is
gericht op herstel van de veiligheid. De
hulpverlener brengt samen met ouders de
actuele opvoedsituatie en ontwikkeling
van de kinderen in kaart. De hulpverlener
helpt ouders bepalen op welke manier zij
de veiligheid ‘goed genoeg’ kunnen
regelen. De hulpverlener helpt ook om dit
te realiseren. Indien nodig kan samen met
ouders gekeken worden welke verdere
ondersteuning gewenst zou zijn.
HOE GAAT DE HULP VAN START?
De hulp van Beter Beschermd Plus start
met een gesprek bij het gezin thuis.
Daarbij zijn de ouders en de kinderen, de
casusregisseur van jeugdbescherming en
de hulpverlener aanwezig. De
casusregisseur benoemt de zorgen en
geeft aan wanneer de veiligheid ‘goed
genoeg’ is. Het gesprek gaat verder over
hoe ouders tegen de situatie aankijken en
wat zij denken dat er moet gebeuren om
een ‘goed genoeg’ situatie te bereiken.
Indien urgent, worden er direct afspraken
gemaakt om veiligheid te organiseren.
Samen met ouders wordt een start
gemaakt met het opstellen van doelen
voor het Plan van Aanpak. Ouders krijgen
uitleg en maken afspraken over het
vervolg van de hulp.

INHOUD VAN DE HULP
De hulp duurt drie maanden. De
hulpverlener voert gesprekken met zowel
individuele gezinsleden als met het hele
gezin. De hulpverlener zal twee of drie
keer per week een afspraak maken om
aan de doelen te werken.
Eerst wordt samen met gezinsleden de
opvoedsituatie in kaart gebracht en nader
bekeken wat al goed gaat en wat nog
niet. Hierdoor ontstaat een concreet idee
over mogelijke oplossingen en doelen. We
streven naar overeenstemming in doelen,
waar ouders voor gemotiveerd zijn, en die
ook in het belang van de veiligheid en
ontwikkeling van de kinderen zijn.
Het kan gaan over doelen zoals structuur
aanbrengen, steun uit het netwerk
regelen, het probleemoplossend
vermogen vergroten van alle gezinsleden,
de communicatie verbeteren en ouders
meer grip geven op de opvoeding.
De casusregisseur beoordeelt of de door
ouders opgestelde doelen voldoende zijn
en stelt het Plan van Aanpak vast. Het
Plan van Aanpak vormt dan de leidraad
voor de verdere hulp.
Na vier weken schrijft de hulpverlener
een tussenrapportage. In deze rapportage
beschrijft de hulpverlener de actuele
opvoedsituatie, in hoeverre de doelen
behaald zijn, hoe ouders, kinderen en de
hulpverlener aankijken tegen de
veiligheid en of en wat er nog nodig is.

Deze rapportage wordt eerst met de
ouders besproken en daarna ook aan de
casusregisseur gestuurd. Wanneer
verwacht wordt dat vervolghulp nodig is
kan de casusregisseur dit gaan regelen.
Er zijn gezinnen waarbij de Raad voor de
Kinderbescherming onderzoek doet.
Mocht dit het geval zijn dan krijgt ook de
raadsonderzoeker de rapportage. De
actuele informatie wordt toegevoegd aan
het raadsrapport ten behoeve van een
goede besluitvorming over een eventuele
jeugdbeschermingsmaatregel.
Wanneer er veel verandert in de
opvoedsituatie kan er een aanvullende
rapportage worden geschreven.
BEËINDIGING VAN DE HULP
Wanneer er geen zorgen meer zijn om de
veiligheid of wanneer iedereen het eens is
over vervolghulp, deze ook beschikbaar is
en ouders daar gemotiveerd voor zijn, kan

de hulp van Beter Beschermd Plus
afgerond worden. Aan het eind van Beter
Beschermd Plus schrijft de hulpverlener
een eindverslag en komt er een
eindgesprek waarbij ook de casusregisseur
aanwezig is. Indien nodig kan de
hulpverlener een overdracht doen naar
vervolghulp.
PRIVACY, KLACHTEN EN CLIËNTENRAAD
Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke
gegevens. De afspraken hierover hebben
we vastgelegd in een regelement. Bij start
van de hulp ontvangt het gezin een
informatiemap waarin dit regelement te
vinden is. In deze map zit ook een
klachtenregeling voor het geval de hulp
niet goed verloopt en informatie over de
cliëntenraad voor ouders die actief
betrokken willen zijn bij
TriviumLindenhof.

