NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 30 – 2019
Special voor jeugdhulpaanbieders

Meer Samen, Samen Meer
We willen u via deze weg op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom de Transformatieagenda
Jeugd. Op 15 april jl. hebben we als regio Noord-Limburg een startbijeenkomst georganiseerd, waarin we samen met
u en andere jeugdhulpaanbieders hebben nagedacht over enkele thema’s die in ons Transformatieplan naar voren
kwamen. Deze thema’s zijn vervolgens verder uitgewerkt in een Transformatieagenda, waarin is vastgelegd in welke
concrete projecten en initiatieven we als regio Noord-Limburg inhoudelijk en financieel gaan investeren. Hieronder
vindt u een kort overzicht van de Transformatieagenda.
Transformatieopgave
1. Vroegsignalering
2. Specialistische
expertise naar
voorliggend veld
3. JIM-aanpak
4. JouwZorg
5. Ambulantiseren
6. Pilot Jeugdhulp in
gezinsvormen

7. Verminderen Gesloten
Jeugdzorg
8. “Pitbulls”
9. Verkleinen negatieve
gevolgen
echtscheidingen
10. Cijfermatig inzichten
krijgen

11. Anderstalige en
cultuursensitieve
hulpverleners

Eerder signaleren van (mogelijke) risicofactoren, waardoor eerder de juiste hulp
geboden kan worden
Voorkomen dat jeugdigen onnodig worden doorverwezen/overgedragen door
eerdere inzet van de juiste expertise voor het doen van een inschatting c.q.
diagnose.
Voorkomen uithuisplaatsing en vergroten effectiviteit van de geboden jeugdhulp
door het implementeren van de JIM-aanpak
Verminderen en verkorten plaatsing in Gesloten Jeugdzorg door het
implementeren van de JIM-aanpak bij jeugdigen in de Jeugdzorg Plus
Ontwikkelen van passend ambulant en systeemgericht aanbod (o.a. back on track)
-

Doorontwikkelen aanbod aan respijtzorg
Gezamenlijk werven en ondersteunen van pleeggezinnen,
gezinshuishouders en zorggezinnen
Voorkomen of verkorten van residentieel verblijf door vergroten van
matchingsmogelijkheden in (tijdelijke) gezinnen
Retrospectief onderzoek van zware jeugdhulptrajecten en n.a.v. de bevonden
werkzame factoren een plan van aanpak maken om residentiële plaatsingen te
voorkomen
Jeugdigen met (meer dan) 3 verwijzingen op de juiste plek krijgen voor de juiste
ondersteuning
Voorkomen van conflictscheidingen, in beeld brengen van het aanbod en
inkopen/subsidiëren van nieuwe interventies wanneer er ‘witte vlekken’ zijn
Inzet van structurele monitoring

Aanbieders en lokale toegangen uitdagen om cultuursensitief te werken en een
cultureel divers personeelsbestand te bewerkstelligen
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De wethouders Sociaal Domein van de 7 Noord-Limburgse gemeenten hebben op 4 juli jl. ingestemd met de
Transformatieagenda Jeugd Noord-Limburg 2019-2020. Dit betekent dat we nu actief aan de slag kunnen met
bovenstaande opgaven. De transformatieopgaven zijn uitdagend en daarvoor hebben we alle partners nodig.
Gelukkig hebben meerdere partners al kenbaar gemaakt zich in te willen zetten voor de uitvoering van een of enkele
opgave(n). Voor een aantal opgaven zijn we al in een vergevorderd stadium en kunnen we binnenkort al overgaan
op actie. Voor andere opgaven zitten we momenteel nog in een verkenningsfase en willen we graag met u en andere
aanbieders de samenwerking aangaan om de transformatie tot een succes te brengen. Wilt ook u meedenken/doen, dan graag contact opnemen met de betreffende gemeentelijke aanjager.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: Marlijn Beek, m.beek@venlo.nl.

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.
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