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
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