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Jeugd en Gezin
Digitale nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin - nr. 8

Samen zorgen voor de jeugd
De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken samen met de
provincie aan de 'verbouwing' van het huidige jeugdstelsel. De
ontwikkelingen zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief houden we je op
de hoogte.

Beleidsplan Jeugdhulp: de weg naar 1 januari 2015
1 Januari 2015 nadert met rasse schreden; de dag waarop gemeenten
verantwoordelijk worden voor de volledige jeugdhulp. Het gaat hierbij om het
overnemen van taken én om het anders organiseren van de jeugdhulp: een
transformatie. Waar we willen staan in 2015 werd beschreven in de
visienota van 2013. Nu willen we de weg ernaar toe met je delen. Dit staat
beschreven in het gezamenlijke beleidsplan van de Midden-Limburgse
gemeenten. De belangrijkste punten uit dit beleidsplan geven we beknopt
weer. [lees verder]

Proefproject met jeugd- en gezinswerkers succesvol
De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert willen investeren in het
versterken van de kwaliteit van de pedagogische leefomgeving en het
realiseren van een samenhangende zorgstructuur. In deze regio hebben wij
daartoe in november 2012 een pilot opgestart. De pilot generalisten loopt
inmiddels ruim een jaar. Met de input van alle betrokken partijen en de
cijfermatige gegevens uit de registratiesystemen van de pilot en haar
partners, maken we de balans op. [lees verder]
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Nieuwsbrief jeugdhulp voor iedereen
Deze nieuwsbrief, bestemd voor professionals, bestaat inmiddels een jaar.
Hiermee informeren we beroepskrachten over de ontwikkelingen in de
transitie jeugdhulp. We willen met deze nieuwsbrief uiteraard zoveel mogelijk
professionals bereiken. Daar hebben we jouw bij nodig! [lees verder]
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