QuickScan AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie)
Gegevens
Heb je deze stappen van het proces doorlopen?
•

Zorg voor een brede vraagverheldering en voor de vraag achter de vraag.

•

Vul een samenwerkplan in met de inwoner volgens de samenwerkwijze: ik wil, ik kan en ik heb nodig.

•

Waar nodig roep expertise in om de vraag te beantwoorden en beleg waar nodig een MDO.

•

Betrek de wijkaanjagers als je vragen hebt over hoe je aan de slag moet met Samenwerkwijze of het MDO.

•

Loop je vast op de inhoud van de casus betrek je steunstructuur binnen je eigen organisatie om
de problematiek te bespreken en te komen tot een oplossing.

•

Loop je vast in de samenwerking met de ketenpartners, de rollen, taken en verantwoordelijkheden
vul dan een QuickScan in om zo te kijken of de inzet van een procesregisseur je kan helpen.

Wij vragen u deze QuickScan zo volledig mogelijk in te vullen. Wij verzoeken om betrokkenen te informeren over
deze aanmelding. Tevens de toestemming schriftelijk vast te leggen en dit mee te sturen met de QuickScan.

Aanmelder
Datum aanmelding

Naam

Functie

Organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres

Persoonsgegevens
Hulpvrager		

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Burgerlijke staat

Gezinssamenstelling

1. Wat is de reden van de aanmelding?

2. Wat maakt dat het proces niet loopt?

3. Welke hulp is er tot nu toe geboden?

4. Hoe verloopt deze?

5. Welke hulpverlening is er betrokken

Contactpersoon 1

en wie zijn de contactpersonen?

Telefoonnummer

Voeg hiernaast contactgegevens

E-mailadres

van contactpersonen toe.
Contactpersoon 2
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon 3
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon 4
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon 5
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon 6
Telefoonnummer
E-mailadres

6. Zijn er meer expertises
die mee kunnen denken?

7. Zijn alle hulpverleners al eens bij
elkaar geweest en weten zij van elkaar
welke rol ze hebben in het gezin?

8. Wie heeft de casusregie?

9. Wat is jouw vraag om de casus weer
vlot te trekken?

10. Zijn er problemen op het gebied van
wonen, verslaving, psychische
problematiek of andere leefgebieden?
11. Zijn er veiligheidsaspecten waar
rekening mee gehouden moet worden?
12. Wat wordt verwacht van
de procesregisseur?

13. Eventuele overige opmerkingen

Graag zo volledig mogelijk ingevuld terugsturen naar de procesregisseur van jouw wijkteam.
Of als het AVE 3 betreft naar proces regisseur Team Veiligheid, zenv@oss.nl

