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februari 2018 voor professionals

Met deze nieuwsbrief brengen wij professionals in onze regio op de hoogte van 

ontwikkelingen en mogelijkheden van amw-ml en cjg-ml.

Cursussen AMW 
gratis groepsaanbod tot de zomer

Er staat een groot aantal cursussen gepland. Wijs mensen, die het 
kunnen gebruiken hierop. Ze kunnen vrijblijvend aan een 
workshop deelnemen, waarna vervolgens de cursus start. 
lees meer

Naoberzorg in beeld 
filmpje uit Roggel

MeldPunt Naoberzorg Roggel heeft een fimpje gemaakt, waarin je 
een goed beeld krijgt wat naoberzorg is. 
lees meer en bekijk de film

JIM moet uithuisplaatsing jongeren voorkomen 
Project gaat 1 maart van start

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is de naam van een nieuwe 
aanpak van jeugdhulp in Midden-Limburg-Oost om 
uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. Jongeren tussen 12 
en 18 jaar kunnen voortaan hun informele netwerk inzetten bij de 
formele hulp die ze krijgen. 
lees meer

Pilot Multiproblematiek Roermond 
gesubsidieerde rechtsbijstand signaleert

Van 1 januari tot en met 31 maart 2018 loopt in Roermond de Pilot 
Multiproblematiek. Er is een samenwerkingsverband met 
verschillende organisaties in het sociale domein. 
lees meer

1Gezin1Plan-methode voor gezinnen met 
multiproblematiek is veelbelovend 
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CJG-ML deed mee aan het onderzoek

De werkwijze 1Gezin1Plan draagt bij aan de zelfredzaamheid en 
veerkracht van multiprobleemgezinnen. Dat blijkt uit een 
onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut. Deze werkwijze is 
erop gericht gezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij 
hulp. 
lees meer

Schuldhulp Roermond in beeld 
samenwerking Gemeente en AMW

Voor het informeren van burgers over de aanpak van schulden in 
Roermond hebben Gemeente Roermond en AMW samen een 
filmpje gemaakt. 
bekijk hier het filmpje

Workshops voor ouders met jonge kinderen 
positief opvoeden

Het CJG geeft regelmatig workshops vanuit de methodiek Positief 
Opvoeden (Triple P). De workshops duren 2 uur en zijn gratis 
toegankelijk. Zo houden ouders opvoeden leuk. 
lees meer

Spreekuur WegWijZer Roermond op locatie Juridisch 
Loket 
nieuw adres Juridisch Loket

Iedere werkdag verzorgt WegWijZer Roermond inloopspreekuren 
op diverse locaties. Nu ook bij het Juridisch Loket Roermond. 
Inwoners van de gemeente Roermond kunnen bij de WegWijZer 
terecht voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en/of 
financien. 
lees meer

www.amwml.nl 088-6560600

www.cjgml.nl 088-4388300

Meld je nu aan/af voor deze nieuwsbrief
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