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2. Vormgeven ondersteuningsstructuur
van de basisvoorzieningen
en het Centrum Jeugd
en Gezin (CJG) waarbij consultatiefunctie voor professionals gerealiseerd wordt en ouders
en jongeren partner zij'n.
Inhoud: Om uitwerking te geven aan het actiepunt "Vormgeven ondersteuningsstructuur
van de basisvoorziening en het CJG" is een werkgroep samengesteld bestaande uit een
vertegenwoordiging
van de welzijnsinstellingen,
het CJG, GGD en gemeenten. Deze
werkgroep is aan de slag gegaan met `het vormgeven van een ondersteuningsstructuur
van de basisvoorzieningen en het CJG waarbij een consultatiefunctie
voor professionals
gerealiseerd wordt en ouders en jongeren partner zijn'.
Bijgevoegd treft u het "Plan van aanpak ondersteuningsstructuur
(preventieve)
basisvoorzieningen jeugd" aan.
Naast de in de werkgroep participerende organisaties hebben ook de ambtenaren jeugd
van de regiogemeenten het plan van aanpak besproken en ingestemd met het voorleggen
ervan aan de colleges.

Doel van dit plan van aanpak is het versterken van het preventieve pedagogische klimaat.
Nieuw hierin is het complementair
waarbij gebruikt
zijn aan elkaar als basisvoorzieningen,
wordt gemaakt van elkaar kennis en expertise. Daarnaast ziet het speelveld waarin de
basisvoorzieningen
zich bevinden er vanaf 2015 anders uit met de overkomst van de
Jeugdhulp naar de gemeenten. Dit vraagt van de basisvoorzieningen
om meer en
structureler samen op te trekken en meer gericht te zijn op het gezamenlijk resultaat. Het
plan van aanpak vormt de leidraad voor het verder inzetten van de transformatie binnen
de basisvoorzieningen, gebaseerd op het Toekomstmodel Jeugdhulp, zoals benoemd in het
beleidsplan Jeugdhulp Midden Limburg 2014-2016.

Vervolg: Het “Plan van aanpak ondersteuningsstructuur
basisvoorzieningen
(preventieve)
jeugd" is een groeidocument.
Het document beschrijft welke partners een rol kunnen
spelen bij het versterken van de ondersteuningsstructuur
en
van de basisvoorzieningen
benoemt de rollen en taken van de betrokken partners. Voor 2015 wordt, in samenspraak
met de diverse partners, een concrete planning opgesteld aan de hand van dit plan van
aanpak. Ook de ouders en jeugdigen zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking
van de activiteiten.

3. Vertaling meest voorkomende problemen naar preventie, screening en passende
jeugdhulp.
Om de transformatie van de jeugdhulp goed vorm te geven is inzicht nodig. Inzicht in
welke problematieken veelvuldig voorkomen en inzicht in wat nodig is om deze
problematieken te voorkomen en verminderen.
Het doel is tenslotte om jeugdigen alle
kans te bieden zich te ontwikkelen en zo zorgeloos mogelijk te laten opgroeien en
opbloeien.
Veel opvoedproblemen zijn heel normaal. Dat blijkt uit de pedagogische en
ontwikkelingspsychologische
literatuur. Zo zijn somberheid, angst, druk-zijn, agressie,
normale verschijnselen bij kinderen (en volwassenen). Veel van deze problemen zijn
gebonden aan de ontwikkelingsleeftijd
van kinderen. Het is het moment waarop dit soort
gedrag optreedt, de duur en de intensiteit die maken of iets wel of niet zorgen moet
baren.

Bijgevoegde notitie gaat in op de meest voorkomende problematieken en wat er voor
nodig is om deze te voorkomen en aan te pakken. Er is een inventarisatie gemaakt van
de diverse methodieken, die nu in de regio worden aangeboden. Vanuit de lijst met risicoen beschermende factoren is steeds stil gestaan bij wat doen we goed, wat doen we
dubbel en wat mist er aan aanpak. Daarnaast is aandacht voor de doorgaande lijn.
en afstemming met vele partners
De notitie is tot stand gekomen door een samenwerking
in het veld.
te weten: vechtscheiding,
In de notitie staan op dit moment vier preventiearrangementen,
gedragsstoornis
kindermishandeling,
en obesitas, uitgewerkt.
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