BIJLAGE 3

Sturing en verantwoording primair proces
Taakverdeling
Pleegzorgwerker is primair verantwoordelijk voor haar of zijn eigen caseload, ook
voor alle rapportage.
Pleegzorgwerker is verantwoordelijk voor het inhoudelijke op de hoogte houden van
de gedragswetenschapper.
Alle conceptrapportage wordt gelezen door de gedragswetenschapper in eerste
werkjaar van de pleegzorgwerker. (Conceptrapportage is rapportage die gebruikt
wordt om in het zorgteam te bespreken) Daarna alleen bij hulpverleningsvariant (en
complexe zaken op vraag van de werker en/of in bovenstaande situaties). De AC kan
aangeven op basis van functioneringsgesprek dat het langer meelezen van de GWer wenselijk is.
Gedragswetenschapper heeft in complexe zaken een inhoudelijk richtinggevende rol.
AC neemt in complexe en risicovolle zaken de besluiten.
Wanneer is het voor pleegzorgwerker noodzakelijk om de
gedragswetenschapper/ in te schakelen?
1. Trainer Instroom consulteert bij acceptatie nieuwe pleegouders (op basis van
verslag) een gedragswetenschapper.
2. Bij alle screeningen en/of complexe matchingen.
3. Instroommedewerker schakelt bij alle langdurende plaatsingen (waarbij
opvoedingsvariant in de lijn der verwachting ligt) screeningen / matchingen de
gedragswetenschapper in. (voor weekend en crisis alleen als er
bijzonderheden zijn).
4. Iedere hulpverleningsvariant: gedragswetenschapper leest het dossier mee.
5. Advies beoordelingsboog, gedragswetenschapper accordeert het advies.
6. Hulpverleningsvarianten en start-/ zorgteams gedragswetenschapper altijd
aanwezig en kan bepalen om ook aanwezig te zijn bij complexe zaken.
7. Op consultbasis bij complexe zaken (pleegzorgwerker consulteert
gedragswetenschapper).
8. Inzetten therapie/inschakelen kinderpsychiater, gedragswetenschapper. Voor
zover mogelijk termijnen bepalen.
9. Inzet VIB.
10. Bij bijplaatsing of verandering van aanbod. (advies op basis van verslag)
11. Bij signalen van (seksueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag, schakelt
de pleegzorgwerker direct gedragswetenschapper/AC in. Als eigen
gedragswetenschapper/AC niet aanwezig is dan bij degene die haar/hem
vervangt of rechtstreeks aan de sectormanager. Pleegzorgwerker meldt dit
wel direct via mail bij eigen gedragswetenschapper/AC.
12. Opstellen veiligheidsplan naar aanleiding van incidentenformulier.
13. Beëindiging plaatsing niet volgens plan.
14. Melden dat de uitslagen Bergop lijsten binnen zijn en bespreken met
gedragswetenschapper.
15. Ris-L, Lirik, Bergop worden met gedragswetenschapper besproken en soms
ingevuld.

16. Advies pleegoudervoogdij.
Wanneer is een akkoord noodzakelijk van afdelingscoördinator?
Wanneer is het noodzakelijk de lijnverantwoordelijke / afdelingscoördinator in
te schakelen?
1. Bij twijfel acceptatie beschikking pleegzorg.
2. Acceptatie pleegouders op basis van verslaglegging accorderen en
handtekening.
3. Alle matchingen / screeningsbesluiten op basis van verslag accorderen en
handtekening.
4. Beëindiging plaatsing niet volgens plan / overleg.
5. Bijplaatsing of veranderen van aanbod pleegouders (op basis van verslag
accorderen en handtekening)
6. Bij (dreigende) klachten en ontevredenheid.
7. Bij acties via de Media.
8. Bij signalen van (seksueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag, schakelt
de pleegzorgwerker direct gedragswetenschapper/AC in. Als eigen
afdelingscoördinator niet aanwezig is dan bij degene die haar/hem vervangt of
rechtstreeks aan de sectormanager. Pleegzorgwerker meldt dit wel direct via
mail bij eigen gedragswetenschapper/AC.
9. Bij grote verschillen in visie tussen GI/JT en Horizon en/of ouders en
pleegouders (of andere externen).
10. Akkoord advies pleegoudervoogdij.
11. Op basis van verslag akkoord veiligheidsplan.
12. Bij structureel logeren VOG aanvragen. Pleegzorgwerker bespreekt dit met
AC.
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