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Jeugd en Gezin
Digitale nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin - nr. 13

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.

Samenwerking tussen gemeenten en gedwongen kader
Op grond van de jeugdwet moeten gemeenten afspraken maken over de
samenwerking met het gedwongen kader. De afspraken gaan over de
jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Raad voor de
Kinderbescherming behoudt haar rol als de omstandigheden van een kind
en het gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer)
voldoende is of het gezin geen hulp accepteert. Lees verder

Inkooptraject afgesloten en lijst gecontracteerde zorgaanbieders
De tweede helft van 2014 heeft in het teken gestaan van het inkopen van
zorg bij de aanbieders. Dit inkooptraject is op hoofdlijnen in november
afgerond. Met een enkele aanbieder zijn in december nog afspraken
gemaakt. Zo hebben de gemeenten samen met de zorgaanbieders het
onderwerp zorgcontinuïteit verder handen en voeten gegeven en zijn er
afspraken gemaakt over de nieuwe instroom 2015. Klik hier voor een
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overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders voor jeugdhulp MiddenLimburg.

Deelname verwijsindex leidt tot actualisering convenant
Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om aan te sluiten op de
landelijke verwijsindex (VIR). Door dit digitale systeem kunnen
zorgsignalen over een jeugdige leiden tot betere afstemming van hulp.
Gemeenten en instellingen hebben afspraken over het werken met de
verwijsindex vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Door de nieuwe
Jeugdwet was actualisatie van het convenant noodzakelijk. Lees verder

Pilot generalisten afgerond
Op 9 december is de pilot generalisten feestelijk afgerond. Twee jaar
hebben de jeugd- en gezinswerkers ervaring opgedaan met een nieuwe
manier van werken. Lees verder

Vooraankondiging bijeenkomst
Begin 2015 wordt in de regio Midden-Limburg een bijeenkomst
georganiseerd voor alle partners uit het voorliggend veld (welzijn,
onderwijs, kinderopvang, huisartsen) en de partners veiligheid, waaronder
politie, veiligheidshuis en het gedwongen kader (Bureau Jeugdzorg,
William Schrikkergroep en Raad voor de Kinderbescherming). Lees verder
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