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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 samen voor op de transitie
jeugdzorg. Lees er hier meer over.

Leudal, Nederweert en Weert lanceren 3D website
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Duidelijke uitleg over de
veranderingen die ons te wachten staan op het gebied van jeugd, zorg en
werk. Handige telefoonnummers. Allemaal terug te vinden op
www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl. Deze website is op 4 juli
gelanceerd. Lees verder

Inkooptraject Wmo en Jeugdhulp gestart
De Midden-Limburgse gemeenten zijn een inkoop- en aanbestedingstraject
gestart. Om zorgcontinuïteit in 2015 te garanderen, sluiten zij
overeenkomsten af met aanbieders van individuele maatwerkvoorzieningen.
Dit voor zowel ondersteuning in het kader van de Wmo als voor zorg en hulp
in het kader van de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 14 juli kunnen instellingen,
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zelfstandig gevestigde ondersteuners en hulpverleners zich inschrijven om
deel te nemen aan het aanbestedingstraject. Lees verder

Toezicht op kwaliteit moeten we borgen
Kwalitatief goede zorg en hulp bieden aan kinderen en hun ouders bij
opgroei- en/of opgroeivragen. Dat willen organisaties en professionals in de
jeugdzorg. Voor gemeenten ligt de taak om hierop toe te zien. In het
aanbestedingstraject met zorgaanbieders is de gemeente verantwoordelijk
voor de kwaliteit en de continuïteit van deze zorg en ondersteuning. De
komst van een kwaliteitssysteem moet deze wettelijke verantwoordelijkheid
borgen. Lees verder

CJG wordt ondergebracht bij Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van
de jeugdhulp. De gemeenten van Midden-Limburg organiseren het
hulpaanbod niet zelf, maar realiseren de aansluiting tussen vraag en aanbod
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG wordt ondergebracht
bij een regionale voorziening: stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg. Lees verder
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