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> JEUGD

Oefensessies toegang jeugdhulp
De gemeenten in Midden-Limburg kopen vanaf 2018
de gespecialiseerde jeugdhulp op een andere
manier in. De achterliggende gedachte daarbij is dat
gemeenten meer willen gaan sturen op het voor de
cliënt te bereiken resultaat en de inzet van jeugdhulp
daarbij doelgerichter willen inzetten. [lees verder]

> JEUGD & WMO

Update inkooptraject 2018
Wmo en Jeugdhulp Midden-Limburg
In de afgelopen maanden zijn er in de regio MiddenLimburg forse stappen gezet rondom de inkoop van
diensten in het kader van de Wmo, gespecialiseerde
jeugdhulp, gedwongen kader Jeugd en crisishulp
Jeugd voor 2018 en verder. [lees verder]

> JEUGD & WMO

B-score voor administratieve belasting
hulpaanbieders
I-sociaal domein staat voor "Informatievoorziening
Sociaal Domein voor gemeenten en
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zorgaanbieders". Het is een samenwerking die
gemeenten (via de VNG) en zorgaanbieders
stimuleert om gezamenlijk landelijke voorzieningen
en standaarden in te zetten. [lees verder]

> JEUGD

‘Ruimte geeft vaart’ Het CJG ML in een
dompelsessie over samenspel
Op 11 mei 2017 werd het Centrum voor Jeugd en
Gezin Midden-Limburg (CJG ML) uitgenodigd voor
een dompelsessie, georganiseerd door Herma
Ooms (NJI) en Marga Beckers (NCJ). Hier werd
samen met CJG ML, een cliëntvertegenwoordiger en
beleidsadviseurs gereflecteerd op de vraag hoe na
de decentralisatie van de jeugdzorg in de zeven
Midden-Limburgse gemeenten de toegang is
ingericht en vorm heeft gekregen. [lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Zorgteam Roermond stelt vraag inwoner centraal
In 2015 en 2016 is er in Roermond
met een pilot ervaring opgedaan met
een nieuwe manier van werken bij
ondersteuningsvragen van inwoners
op het gebied van maatschappelijke
dienstverlening. Een werkwijze
waarbij de vraag van de inwoner
centraal staat. [lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Werkbezoek colleges aan AMW-CJG
Een afvaardiging van de colleges
van burgemeester en wethouders,
vergezeld door beleidsmedewerkers,
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van de gemeenten Leudal, Weert en
Nederweert brachten een
werkbezoek aan de vestiging van
het AMW-CJG in de gemeente
Leudal. [lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Back on Track: nieuw programma om
uithuisplaatsing te voorkomen
Uithuisplaatsing van een jongere is bijzonder ingrijpend, zeker als het om
gesloten plaatsing gaat. Hoe kun je dat voorkomen? En is er een alternatief te
bedenken? De gemeente Roermond ging op zoek naar antwoorden en vond
die bij Rubicon Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk. De twee organisaties
ontwikkelden ‘Back on Track’, een innovatief programma dat start in de regio
Midden Limburg Oost. [lees verder]
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