Maatschappelijk belang Algemeen Maatschappelijk Werk
Twee onderzoeken over het AMW tonen het belang van het AMW in de samenleving en de
samenwerking met de huisarts aan. Een korte samenvatting van beide rapporten.
1. Het onderzoeksrapport AMW in de eerstelijns GGZ (NIVEL, Verhaak, Utrecht 1997) biedt
een goed overzicht van de relatie van het AMW met de geestelijke gezondheidszorg:
Het NIVEL concludeert dat: ‘hulpvragers met werkproblemen, relatieproblemen,
opvoedingsmoeilijkheden en spanningsklachten meer dan nu bij het AMW moeten kunnen
aankloppen. Samen met huisartsen en in overleg met Riagg's moet het AMW er voor
zorgdragen dat er minder cliënten terecht komen in de duurdere geestelijke
gezondheidszorg.
In vergelijking tot eerstelijnspsychologen en Riagg’s vinden huisartsen dat het AMW meer
sterke kanten heeft. Met name t.a.v. van het bereik van mensen met minder verbale
mogelijkheden - de groep laag geschoolden - scoort het AMW het meest positief, aldus het
NIVEL.
2. Het onderzoeksrapport Maatschappelijk belang AMW (Verwey-Jonker Instituut, s ‘Jacob,
Melief, e.a., Utrecht, 1997) geeft een doorsnee van de effecten van het AMW voor de
samenleving:
Uit het rapport: ‘Door de hulp van het AMW wordt de zelfredzaamheid van burgers bevorderd
en wordt voorkomen dat burgers in een blijvend isolement geraken. Het AMW levert ook een
bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties van burgers, en
bevordert de sociale integratie en participatie van burgers doordat deze minder snel uitvallen
op het werk. Zo wordt tevens afhankelijkheid van uitkeringen voorkomen.
Het AMW heeft zowel een functie als vangnet als van eerste opvang voor burgers met
problemen.
Door de samenwerking tussen het AMW en de huisarts neemt de kwaliteit en de
veelzijdigheid van het hulpaanbod toe en wordt minder een beroep op de huisarts gedaan.
Bezuinigingen op het AMW zouden de druk op andere voorzieningen doen toenemen,
vooral op de huisartsenzorg en de RIAGG en de kans op uitval van burgers, die geen
alternatief voor het AMW weten, vergroten’. Aldus de onderzoekers van het Verwey-Jonker
Instituut.
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Een samenvattende omschrijving van het AMW:
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een algemene voorziening op lokaal niveau, die
vanuit haar positie op het snijvlak van voorzieningen van zorg
en welzijn,
vraaggericht werkt en voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en
beschikbaar is, maar die
vooral de lager opgeleiden, de lager betaalden en de
minderheden in onze samenleving bereikt,
gericht is op de verwevenheid van materiële en immateriële
problematiek
in het functioneren van het individu in wisselwerking met zijn
omgeving
en
daartoe een aanpak hanteert in de vorm van een synthese van
concrete hulp- en dienstverlening en procesmatige begeleiding,
die uitgevoerd wordt in aansluiting bij de belevingswereld van
de doelgroep en geformuleerd in de eigen taal vn de cliënten,
met als oogmerk de cliënt te helpen de greep op diens eigen
levensvoorwaarden te herstellen en te stimuleren volwaardig
deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer,
daarbij zorgdragend voor de continuïteit in de hulp en een
goede afstemming met het aanbod van aanverwante
voorzieningen,
volgens professionele eisen van zorgvuldigheid in het nemen
van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording
en
met een signaleringsfunctie naar de maatschappij.
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