Crisishulp FF en ASH
Ontwikkeld landelijk met aantal zorgaanbieders
J&O. FF Bewezen effectief (NJI). Jaarlijks
landelijk onderzoek. ASH en FF landelijke
monitor.
Wat is crisishulp
• Beide modulen door 1 team spoedhulp
jeugd i.v.m. soepele inzetbaarheid.
• Crisis: zeer bedreigende situatie of gevaar
voor de jeugdige, vereist direct ingrijpen
(binnen 2 uur ter plaatse) en binnen 24 uur
vervolggesprek.
• Spoed: ernstige verstoring draagkracht en
draaglast, paniek, niet in staat adequaat te
handelen, dreigend fysiek gevaar jeugdige,
binnen 24 uur eerste gesprek.
Voor wie
• Kinderen 0-18 jaar.
• Gezinnen waar een crisis speelt.
• Gezinnen waar veelal zorgen zijn de
veiligheid.
• Een laatste poging om uithuisplaatsing te
voorkomen.
Verwijzing
• Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
• Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam.
• Wijkteams.
Doelstelling
Het doel is de aanwezige crisis op te lossen en
de veiligheid in het gezin te vergroten,
teneinde een uithuisplaatsing van een of meer
van de kinderen of verdere escalatie te
voorkomen.
Subdoelen:
• De gedragsproblemen van de jeugdigen zijn
verminderd.
• De competenties van de gezinsleden zijn
vergroot.
• De ervaren opvoedingsbelasting bij de
ouders is verminderd.
• De opvoedingsvaardigheden van de ouders
zijn verbeterd.
• De gezinsleden maken meer gebruik van
hun sociale netwerk.

Werkwijze

Werkwijze vervolg
• Veiligheid herstellen.
• Basisroutines in gezin herstellen.
• Analyse, taxatie en ordening situatie en
problematiek.
• Inzetten netwerk.
• Advies vervolghulp.
• Toeleiden met persoonlijke overdracht naar
vervolghulp van wijkteam en/of
Jeugdbescherming.
• De spoedhulpwerkers zijn ingedeeld parallel
aan de gebiedsteams van de
Jeugdbescherming om korte lijnen en
herkenbaarheid voor de daarbij behorende
wijkteams te borgen.
Werkwijze vervolg
• Gezinswerkers en orthopedagogen werken
samen met het gezin.
• Hulpverleners zijn getraind in crisishulp in
complexe situaties.
• Medewerkers zijn getraind in
zoeklichtfunctie: wat is aan de hand.
• Minimaal 3 keer per week werken in gezin.
• De methodiek is beschreven
• Landelijke monitor en
methodiekontwikkeling.

Vakmanschap is crisiswerker

meerderheid van de kinderen bij beëindiging
van de hulp nog thuis woont, ook na een
follow-up.
Met positieve effecten op het functioneren van
de kinderen in het gezin en op de ervaren
opvoedingsbelasting bij de ouders.
Recente onderzoeken:
Damen & Veerman (2013)
Prakticon; Inge Bastiaanssen en Ronald de
Meyer (november 2014)

Wat maakt het specifiek
• De methodieken zijn beschreven en
Evidence Based, een landelijke netwerk
voor toets, opleiding en ontwikkeling.
• Beschikbaarheid van senior werkers per
direct, snelle start.
• Intensieve en directe inzet in het gezin,
daarop is de caseload van de werkers
afgestemd.
• Werktijden zijn onregelmatig, ‘s avonds en
weekenden. Specifieke arbeidsvoorwaarden
en budget.
Omvang
• 11 fte Stek (inclusief 1 fte Pameijer).
•
9 fte TriviumLindenhof.
• Verdeling aangesloten bij gebiedsteams
JRR.
• Aanmelding uitgezet via team zorgbemiddeling
• Snel starten.
Effecten

Uit veranderingsonderzoeken naar de
effectiviteit van spoedhulp blijkt dat de

