
Nieuwsbrief 6 
Nieuwe wijze van samenwerken: segment 1 NML

Aan:  alle geïnteresseerden in de regionale transformatie jeugdhulp segment 1 

 Noord- en Midden Limburg

Van:  het projectteam segment 1 NML  

Het afgelopen jaar hebben we binnen het domein Jeugd allemaal hard gewerkt aan de trans-
formatie van het segment “Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf” 
voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Per 1-1-2023 start de nieuwe wijze van samen-
werken om jeugdigen en gezinnen met complexe problemen te helpen. Met veel vertrouwen 
treden we het nieuwe jaar tegemoet.

Samen bouwen: Feestelijke bijeenkomst 19 januari 
Dat gaan we vieren! De veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg en twee combinaties van in 

totaal tien aanbieders hebben de handen ineen geslagen. Dit is een bijzondere gebeurtenis die een feestelijk 

startmoment verdient. We kijken er naar uit om elkaar te zien! 

“Samen bouwen aan sterke jeugdhulp”
Datum:   donderdag 19 januari 2023
Tijdstip:  13:30 tot 17:00  
Locatie:  ’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst
 Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar,
 aanmelden kan tot 13 januari bij 
 Aniek.Verhoeven@sdln.nl 

SAMEN BOUWEN 
AAN STERKE JEUGDHULP
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Heb je vragen of suggesties? 
Neem contact op met de projectleider:  claudia.wijnhoven@peelenmaas.nl

Bijzondere Toegang:  aanbieders, gemeenten en 
    gecertificeerde instellingen werken samen 
Een belangrijk onderdeel van de werkwijze in 2023 is het toegangsoverleg. Aanbieders en gemeenten heb-

ben samen de inrichting van de Bijzondere Toegang van segment 1 vormgegeven. In de Bijzondere Toegang 

bespreekt de verwijzer met een afvaardiging van de samenwerkingsverbanden, de ouders en de jeugdige 

onder leiding van een onafhankelijke voorzitter de casus en de oplossingsrichtingen. Sanny Stauder is de 

onafhankelijk voorzitter van de Bijzondere Toegang. 

Zij is bereikbaar via e-mail: voorzitterbijzonderetoegang@roermond.nl

Op de site van MGR is het document Inrichting Bijzondere Toegang te vinden. Ook het werkproces en het 

aanmeldformulier komen hier binnenkort online. Goed om te weten: Het is een dynamisch proces en een 

dynamisch document. Er komt eens per kwartaal een nieuw versienummer online. 

 

 

Administratieve processen: borgen van data-analyse en gegevensuitwisseling
De administratieve processen (zoals het berichtenverkeer) voor segment 1 zijn ingericht. Er zijn afspraken 

gemaakt over gegevensuitwisseling voor een bruikbare data-analyse, zodat we samen kunnen sturen op de 

doelen die we willen bereiken in het segment. 

Een oplossing voor iedere 
jeugdige en gezin
Uitgangspunt is dat het belang van de jeugdige en 

het gezin voorop staat: er worden in deze tran-

sitiefase geen onnodige verhuisbeweging van de 

jeugdige naar een nieuwe aanbieder gemaakt. Er 

is besproken voor welke jeugdigen er een (tijdelij-

ke) oplossing moeten worden gezocht. 

Kennis delen en op de hoogte blijven  
Om alle betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, brengen we de 
komende tijd regelmatig een nieuwsbrief uit. Voel je vrij om deze nieuwsbrief 
door te sturen binnen jouw team. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan bij 
Aniek.Verhoeven@sdln.nl. 

Bekijk document
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