
Acties naar aanleiding van het rapport "Zorggebruik verklaard: vraag, aanbod en sturing in
de jeugdzorg in Leudal, Nederweert en Weert.

Begin 2018 hebben de gemeenten in Midden-Limburg west (MLW) het Nederlands
Jeugdinstituut (Njl) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het jeugdstelsel in de regio
Het onderzoek is gericht op: (1) inzicht krijgen in de verschillen in het gebruik van de
jeugdhulp tussen de drie gemeenten, (2) verklaringen bieden voor het hoge
jeugdhulpgebruik in Leudal en Nederweert, (3) inzichten krijgen in aanbod en interventies,
(4) input voor de transformatie-agenda. ln september 201,8 heeft het NJt een
eindrapportage opgeleverd. ln het nu voorliggende document wordt weergegeven:

- Welke vervolg acties gewenst of noodzakelijk zijn;
- Planning van alle acties;
- Borging van acties in beleid (huidig of toekomstig) of een andere vastgesteld

document).

Knelpunt / aanbeveling Actie Planning Vastgelegd in...
L CBS cijfers van verwijzingen

naar verblijf wíjken sterk af
van eigen gegevens,

uitzoeken met CBS

Afspraak met CBS maken om
de verschillen te duiden.

Jan-maart
2079

Randvoorwaarde
voor toekomstig
dashboard

2 lnzicht en analyse van
verwijzingen, hierbij
verwijzingen naar verblijf
specifiek opnemen

Vanaf najaar 17 is het
berichtenverkeer beter
ingericht

afgerond Onderdeel
transformatiepla n

(1b)

Randvoorwaarde
voor toekomstig
dashboard

3. Nadere a nalyse zorgkosten
over de verschillende
zorgvormen

Bepalen welke zorgkosten
nadere analyse vragen
Gegevens in kaart brengen
Verkenning met beleid, CJG

en/of Gl

Jan-maart
201-9

Analyse kan input
geven voor beleid

4 Werken met drie
geharmoniseerde outcome
indicatoren (uitval, cliënt-
tevredenheid en

doelrealisatie)

lndicatoren zijn vanaf 2018
onderdeel van de uitvoerings-
overeenkomsten. Er zijn
problemen met de

implementatie biiCBS

Lopend Uitvoerings-
overeenkomsten

5. Versterken onderwijs en

samenwerking CjG

ls een continue proces.

Wisseling van personeel bij
het CJG in Nederweert is reeds
besproken en verbeterd

Continue
proces

Beleidsplan
Jeugdhulp
Transformatiepla n

6 Versterking van het
preventieveld

Versterking van preventief
veld (basis voorzieningen) is

een continue proces

Met CJG, welzijnsinstelling en
lokale gemeente beoordelen
of en welke verbeteringen op
dit vlak mogelijk zijn

Continue
proces

Verbeterplan
2019

Beleidsplan
Jeugdhulp



7 Versterking samenwerking
CJG met pedagogische

basisvoorzieningen en de

tweede lijn

Samenwerking
basisvoorzieningen - CJG en

tweede lijn is een continue
proces in het licht van
transformatie.
Ontwikkeling van vakgroepen
bij CJG met aanbieders geeft
nieuwe impuls.
Met ve rtegenwoord ige rs een
plan maken waar en hoe
versterking kan worden
aangebracht (doorgaande lijn
basis-CJG en 2" liin)

Continue
proces

Verbeterplan
2019

Beleidsplan
Jeugdhulp
Transformatieplan
Toekomstig beleid

8 Preventieve programma's
op meest voorkomende
problemen (angst,

faalangst, sociale
vaardigheden)

ln de afgelopen jaren is
geïnvesteerd ín preventie op
de top 10 meest voorkomende
problemen.
Onderzocht zal worden of en

hoe preventie uitgebreid kan

worden op deze drie
probleemgebieden

Nov 18-mrt l-9 Beleidsplan
Jeugdhulp
Transformatieplan
Toekomstig beleid

9 Overleg met onderwijs,
betekenis duiden van de
grote samenhang tussen
S(V)O en jeugdhulp, hogere

% dan landelijk gemiddeld.

lnzichten uit rapport delen
met het onderwiis

Jan-maart
20t9

Weert/N'weert
ROJ2017-2020

Pilot OSK Dec L8-juni L9 Transformatieplan
O ntwi kkeling onderwijs-zorg
arrangementen

2019-2020 Transformatieplan
Toekomstig beleid

Samenhang toegang speciaal

onderwijs en Jeugdhulp
verbeteren

2079-2020 Beleidsplan
Jeugdhulp
Toekomstig beleid

10 Reflecteren, leren en

verbeteren CJG

Aanbevelingen bespreken met
CJG op mogeliikheden

Nov-dec 18 Nader bepalen

1.t Regierol verhelderen Onderzoeken met CJG en Gl's
waar verbeteringen nodig zijn
Toets bij zorgaanbieders en

lokale gemeenten

20L9-2020 Beleidsplan
Jeugdhulp (lc1P)
Toekomstig beleid

L2 Sturing aan transformatie
van de jeugdhulp

Gemeenten investeren reeds

enkele jaren op transformatie
van de jeugdhulp - het sociale
domein. Het NJlgeeft
handvaten om hier verder
richting aan te geven. De

aanbevelingen zullen nader
verkend worden. Diverse
gremia worden betrokken

20L9-2020 Beleidsplan
Jeugdhulp
Toekomstig beleid


