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Jeugd en Gezin
Digitale nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin - nr. 9

Samen zorgen voor de Jeugd
Met deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in onze regio. De gemeenten
Leudal, Nederweert en Weert bereiden zich voor op de transitie
jeugdzorg. Lees er hier meer over.

Midden-Limburgse gemeenten en Bureau Jeugdzorg sluiten
overeenkomst
“We zijn eruit!”, zo luidde de reactie van de projectleiders transitie jeugdzorg
Midden-Limburg. Vele partijen waren de afgelopen maanden betrokken bij de
onderhandelingen tussen de gemeenten en Bureau Jeugdzorg want vanaf
2015 komt de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp bij gemeenten te liggen.
In 2013 hebben de 7 Midden-Limburgse gemeenten een intensief interactief
proces doorlopen met jeugdzorggebruikers en -partners om met elkaar na te
denken over de toekomstige jeugdhulp in de regio. De gestelde kaders zijn
bepalend geweest voor de afspraken die met Bureau Jeugdzorg zijn
gemaakt over de continuïteit van zorg en de financiering. Lees verder

Invoering 1 Gezin1Plan in Midden-Limburg
De gemeenten in Midden-Limburg hebben met elkaar afspraken gemaakt
over de coördinatie van de zorg. Onderdeel van deze afspraken is dat de
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betrokken professionals gebruik maken van 1Gezin1Plan (1G1P). Bij het
werken volgens deze methode vormen alle betrokken professionals met het
gezin samen één team waarbij er wordt uitgegaan dat het gezin zelf de regie
voert en zelf ook zaken kan oppakken. Lees verder

Samenvoeging SHG en AMK
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen de colleges van B&W de
taak om op bovenlokaal niveau zorg te dragen voor een Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Hiertoe moeten het huidige
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het huidige Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) samengevoegd worden. Deze samenvoeging
moet per 1 januari 2015 een feit zijn. Lees verder

Basisschool De Kameleon aan het woord
Basisschool de Kameleon is één van die pilot scholen waar twee jeugd- en
gezinswerkers actief zijn. Het samenwerken met kinderen, ouders,
teamleden, de omgeving en instanties is voor de school erg belangrijk.
Lees verder

Leudal:

Nederweert

Weert

Schoolstraat 35
Heythuysen

Kapelaniestraat 8
Nederweert
(in de bibliotheek)

Vogelsbleek 10
Weert
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