PROCESREGISSEUR
SPIN IN HET WEB VAN HULPVERLENING

HET WORDT ECHT BETER.

PROCESREGISSEUR
Is de cliënt, door de vele hulpverleners, het overzicht kwijt? Dan zou
het inzetten van een procesregisseur helpend kunnen zijn.
VOOR WIE
Een procesregisseur is er voor die gezinnen waar veel hulpverleners
betrokken zijn en het voor ouders lastig is om het overzicht te
bewaren. De inzet is geschikt voor gezinnen waar er veel aan de hand
is en er ook veel moet gebeuren om voor alle gezinsleden de situatie
weer te verbeteren/veilig te maken. Het is dan belangrijk dat iedereen
goed samenwerkt volgens het gezinsplan.
De procesregisseur behoudt het overzicht en zorgt dat alle
gezinsleden, maar ook alle hulpverleners precies weten wat er moet
gebeuren. Dit om ervoor te zorgen dat er aan alle problemen in een
gezin gewerkt wordt.
Het inzetten van een procesregisseur kan ook echt helpen wanneer
er zich situaties voordoen die neigen naar het inzetten van een route
richting het gedwongen kader (een kinderbeschermingsmaatregel).
Door het inzetten van een procesregisseur kan een
kinderbeschermingsmaatregel wellicht voorkomen worden.
DOELEN EN WERKWIJZE
Een procesregisseur brengt in kaart waar het gezin hulp bij nodig
heeft. Het belangrijkste einddoel is er om er voor te zorgen dat
ouders uiteindelijk zelf weer de regie over hun leven en de opvoeding
van hun kinderen kunnen terugpakken. Een andere belangrijke taak
is het maken van goede afspraken tussen alle mensen die betrokken
zijn bij een gezin. De procesregisseur biedt zelf geen hulpverlening
maar schakelt daar andere instanties voor in. Hij of zij is ‘de spin in het
web’ en behoudt het overzicht.
ONZE PROCESREGISSEURS
Onze procesregisseurs hebben zeer ruime ervaring binnen de
jeugdzorg. Met hun kennis, ervaring en passende opleiding (De
effectieve klantmanager sociaal domein) zijn zij uitstekend toegerust
om invulling te geven aan de regiefunctie. Zij kennen de sociale kaart
en hebben goede contacten met andere hulpverleningsorganisaties.
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zodat zij de best passende hulp kunnen inschakelen om de
problemen in gezinnen aan te pakken.
MEER INFORMATIE
Bij interesse of vragen, neem gerust contact met ons op via de
contactgegevens op de achterzijde van deze folder. Alvorens een
officiële aanvraag in te dienen bij de gemeente kan er contact met
ons worden opgenomen voor een informatief gesprek.
AANVRAGEN
Om in aanmerking te komen voor de inzet van een procesregisseur is
een regie onafhankelijke beschikking van de gemeente nodig. Deze
kan bij de toegangsteams van de gemeente aangevraagd worden.
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