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Jeugd en Gezin
Digitale nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin - nr. 10

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.

Spilfunctie CJG in nieuwe jeugdhulpstelsel
In de Visienota Jeugdhulp is opgenomen dat de gemeenten Leudal,
Nederweert en Weert het hulpaanbod in het jeugddomein niet zelf gaan
organiseren, maar alleen de aansluiting tussen hulpvraag en -aanbod voor
hun rekening nemen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in de regio
Midden-Limburg West een spilfunctie gaan vervullen in het nieuwe
jeugdhulpstelsel. In het vastgelegde Beleidsplan Jeugdhulp is afgesproken
dat onderzocht zal worden welke organisatievorm het meest passend is voor
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Lees verder

Het team CJG-consulenten aan het woord
Er is de laatste tijd veel gesproken over de jeugd- en gezinswerkers maar we
mogen de CJG-consulenten niet vergeten. Dit is het team waar ouders,
opvoeders, jongeren en professionals terecht kunnen met alle vragen
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rondom opvoeden en opgroeien, nog voordat jeugdhulp in beeld komt.
Lees verder

Invoering passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 gaat ‘passend onderwijs’ in werking. Waar eerst ouders
zelf op zoek moesten naar een school voor speciaal onderwijs, ligt vanaf dat
moment de zorgplicht bij de scholen. Op 15 april 2014 hebben de gemeenten
Nederweert, Weert en Cranendonck en de samenwerkingsverbanden primair
en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt. De scholen hebben een
ondersteuningsplan opgesteld voor de komende 4 jaar. De gemeenten staan
achter de positieve aanpak van de scholen. Lees verder

Gemeenten Midden-Limburg bereiden inkooptraject zorg voor
De Midden-Limburgse gemeenten bereiden zich gezamenlijk voor op de
inkoop van zorg vanaf 2015 in het kader van de transities jeugdzorg en
Wmo. Het inkoopproces moet in deze regio, net als in de rest van Nederland,
onder tijdsdruk worden uitgevoerd om tijdig de contracten gereed te hebben
zodat cliënten op continuïteit van de zorg kunnen rekenen. Lees verder

Cijfermatige output pilot jeugd en gezinswerkers
Sinds november 2012 loopt in de regio Midden-Limburg West de pilot met
jeugd- en gezinswerkers. In nieuwsbrief 8 (januari 2014) publiceerden we
een uitgebreid artikel over de evaluatie van het eerste jaar van de pilot. Deze
evaluatie was gebaseerd op input van alle betrokken partijen. Nu zijn we ook
zover dat we cijfermatige gegevens kunnen laten zien, ter aanvulling op het
verhaal van januari. Lees verder
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