NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 48 – 2020

Voortgangsrapportage Inspectie over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en ‘doorbraakaanpak’
Zoals u wellicht weet is op 15 oktober 2020 een voortgangsrapportage van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en
de Inspectie Justitie en Veiligheid verschenen naar aanleiding van het in het najaar van 2019 verschenen
inspectierapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”.
De inspecties geven aan dat ze onvoldoende vooruitgang zien en verwachten acties op korte termijn van de regio’s
middels de zogenaamde ‘doorbraakaanpak’ die uiterlijk vier maanden na verschijnen van het voortgangsbericht door
de inspecties wordt getoetst.
Met de doorbraakaanpak dient na vier maanden het volgende resultaat te zijn behaald:

Voor alle kinderen is binnen vijf dagen een veiligheidstaxatie opgesteld op basis van contact met het kind dan
wel ouders en/of het sociale netwerk rond het gezin;.

Voor 90% van de kinderen is binnen vijf dagen een vaste jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder beschikbaar.

Voor 90% is binnen zes weken een veiligheidsplan opgesteld.

Voor 75% van de kinderen is binnen 3 maanden een hulpaanbod opgestart dat bijdraagt aan het opheffen van de
onveiligheid/ernstige ontwikkelingsbedreiging, en/of het verminderen van het recidiverisico.
Proces
De werkgroep die met de doorbraakaanpak voor Limburg aan de slag is gegaan, bestaat uit een afvaardiging van de
Limburgse gemeenten, Bureau Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils.
Binnen de doorbraakaanpak wordt onderscheid gemaakt tussen twee fases:

Fase 1, half oktober tot half november, uitvraag op casusniveau om een duidelijk beeld van de situatie in
Limburg vormen;.

Fase 2, half november tot half februari, acties uitvoeren die moeten worden ondernomen om tijdig de passende
jeugdhulp in te zetten.
Wat verwachten we van u?
Het organiseren van de passende hulp voor deze kwetsbare doelgroep, moet gebeuren in afstemming tussen
jeugdhulpaanbieders, medewerkers van GI’s, medewerkers van gemeenten en expertteam(s).
Indien het uw organisatie betreft kunt u in de periode december tot en met februari verwachten dat er contact
wordt opgenomen om op casusniveau passende hulp te realiseren voor de jeugdigen met een jeugdbeschermings/jeugdreclasseringsmaatregel die wachten op passende hulp. Daarnaast wordt er met sommige aanbieders contact
opgenomen om op een meer overstijgend niveau mee te denken over hoe we een doorbraak kunnen realiseren voor
de casussen waar tot dan toe nog geen passende hulp voor is gerealiseerd.

Bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de
volgende tijdstippen:
Maandag
09.00-13.00 uur
Dinsdag
09.00-13.00 uur
Woensdag
09.00-13.00 uur
Donderdag
09.00-13.00 uur
En uiteraard per e-mail: info@sdln.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.

MGR sociaal domein Limburg-Noord
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

