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Geacht College, 

Op 28 mei 2020 hebben we in afstemming met uw gemeente een aanvullende subsidie 
aangevraagd voor het uitvoeren van pilot-activiteiten in het kader van transformatie Jeugdhulp 
in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Deze pilot-activiteiten zijn bedoeld 
voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert en Weert en komen 
voort uit de notitie 'Reflectie op jeugdstelsel en impulsen voor transformatie'. U heeft op 24 juni 
2020 extra subsidie verleend aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor het uitvoeren van deze 
pilot-activiteiten. 

Hierbij informeren wij u dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend nog niet geheel binnen 
de in de beschikking gestelde periode zijn afgerond. De opstart en ontwikkeling van de diverse 
voorgenomen activiteiten zijn minder snel en minder volledig tot ontwikkeling gekomen dan 
gepland. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag: personeelskrapte bij het CJG-ML, 
Corona- en Corona-maatregelen en de deels hiermee samenhangende verminderde bereidheid 
van huisartsen om binnen de praktijk ervaring op te doen met een POH Jeugd. 

In de afgelopen periode is er door alle betrokkenen vanuit de gemeenten, samenwerkings¬ 
partners en CJG-ML in goed overleg intensief gewerkt om de diverse pilot-activiteiten uit te 
werken en uit te voeren. Steeds is er overleg geweest over de gewenste en mogelijke invulling en 
prioritering van de verschillende activiteiten. Ook is er met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld. 
Wij informeren u hierbij over het verloop van de geplande activiteiten tot nu toe. 

Het is pas in een latere fase gelukt om de operationele formatie van de lokale teams uit te breiden 
om meer ambulante basisjeugdhulp te kunnen bieden. De afgesproken uitbreiding was voor het 
CJG team Leudal 0,8 fte en voor de CJG teams Nederweert en Weert gezamenlijk 0,8 fte. We zijn 
uitgegaan van een looptijd van één jaar, met als streefdatum voor de start hiervan 1 juni 2020 en 
1 september 2020. Deze startdata waren afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe 
medewerkers op de gespannen arbeidsmarkt. 
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o 
Het uitbreiden van de inzet als POH-Jeugd bij huisartsenpraktijken in Midden-Limburg West heeft 
als doel om in tien praktijken een POH jeugd aan te bieden met het profiel jeugd en gezinswerker 
en in vier praktijken met het profiel gedragswetenschapper. De looptijd van deze pilot bedraagt 
per huisartsenpraktijk één jaar. Het startmoment (per praktijk) is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheden en bereidheid van de huisartsen om hier aan mee te werken. Vooral vanwege 
Corona heeft ook dit vertraging opgelopen. Op dit moment doen er zes huisartsenpraktijken mee 
aan de pilot: twee in gemeente Leudal, twee in de gemeente Nederweert en twee in de gemeente 
Weert. In de afgelopen periode heeft nog geen praktijk de keuze gemaakt voor een medewerker 
met het profiel gedragswetenschapper. 

Prepare is een ouderschapscursus voor ouders die voor de eerste keer een kind krijgen en 
bestaat uit groepsbijeenkomsten voor en na de bevalling. Deze informatieve cursus bereidt 
aanstaande ouders voor op een nieuwe fase in hun leven en werkt volgens de methode: twee 
ouders, één team. Met behulp van filmpjes, oefeningen en informatie over ouderschap en jonge 
kinderen denken aanstaande ouders na over wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, het 
ouderschap én het partnerschap. Afgesproken is om deze cursussen een vast onderdeel van het 
preventieaanbod te laten zijn. Prepare wordt uitgevoerd door een medewerker vanuit het CJG en 
een verloskundige. Op basis van de ervaringen in een eerdere pilot in Weert is uitgegaan van tien 
groepen Prepare voor de gezamenlijke gemeenten Leudal, Nederweert en Weert voor de periode 
van een jaar. Vanwege Corona zijn de groepen later van start gegaan en zijn er minder 
aanstaande ouders aangemeld voor deze ouderschapscursus dan gehoopt. Ook hebben deze 
trainingen (deels) digitaal vorm gekregen. In 2020 zijn eerst vijf medewerkers geschoold om de 
Prepare-training te kunnen geven. In 2021 zijn er vijf groepen geweest, waarbij in totaal 17 
ouderparen de cursus hebben gevolgd. De ouderparen die deel hebben genomen aan Prepare 
vonden de trainingen erg nuttig: "Ouderparen kregen meer bewustwording naar elkaar toe over 
het ouderschap. Ze hadden daar wel ideeën over, maar het was fijn om dit ook uit te spreken 
naar elkaar". 

Scholing Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) methodiek voor alle Jeugd en Gezinswerkers van de 
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. JIM is een methodiek die gericht is om een mentor 
vanuit het eigen netwerk van de jongere en zijn/haar gezin in te zetten ter ondersteuning van de 
jongere en de aanpak van problematiek. Een deel van de medewerkers was reeds geschoold in 
voorgaande jaren, in 2020/2021 zijn er vanuit de extra subsidieverlening in totaal een drietal 
trainingen gerealiseerd waarin CJG-medewerkers geschoold zijn in deJIM-methodiek. We passen 
de methodiek toe waar dit mogelijk en van meerwaarde is. 

We hebben steeds ambtelijke afstemming gehad over het verloop van de diverse pilot- 
activiteiten, en samen gedaan wat mogelijk was binnen de beperkende omstandigheden. Het is 
de wens van alle betrokkenen om de pilot- en subsidieperiode te verlengen opdat we gezamenlijk 
zicht krijgen op de effectiviteit van de verschillende pilot-activiteiten. Pas na een volledige 
uitvoering is een eindevaluatie mogelijk, op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken 
over reguliere voortzetting. Op basis van ambtelijke afstemming zijn enkele reeds geplande zaken 
na januari doorgelopen, waaronder de aanvullende formatie jeugd en gezinswerkers. 



o 
Daarom vragen we hierbij om verlenging van het project en verzoeken u om uitstel van de 
vaststelling te verlenen tot 31 -12-2022. 

Graag blijven we vanuit het CJG-ML in ambtelijke afstemming en in samenwerking met de 
netwerkpartners invulling geven aan de ontwikkeldoelen en de daarbij behorende nieuwe en 
uitgebreide taken. We hebben er vertrouwen in dat deze een goede bijdrage leveren aan de 
versterking van de brede basisvoorziening CJG-ML en de transformatiedoelen voor het 
jeugdstelsel. 

Hoo achtend  

directeur-bestuurder 
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