Naam project

Doel

Deelnemers

Medewerker

Knooppunt po

Afspraken maken over extra
ondersteuning en jeugdhulp voor
jongeren en hun ouders

Monique

Knooppunt vo

Afspraken maken over extra
ondersteuning en jeugdhulp voor
jongeren en hun ouders

Rots-water training

Sociale vaardigheidstraining voor
jongeren
Training voor jongeren van 8-12 jaar
waarvan ouders gaan scheiden
Training voor jongeren van 6-8 jaar
waarvan ouders gaan scheiden
Begeleiding van gezinnen waar
opvoedingsproblemen zijn

4 basisscholen
Aantallen
worden niet
geregistreerd
Stella Maris
College
Valkenburg
Aantallen
worden niet
geregistreerd
Gestart in
2019
Gestart in
2019
Gestart in
2019
Gestart in
2019
Registratie
gestart najaar
2018
± 15.000
sessies per
maand
(onbekend
vanuit welke
gemeente)
Aantallen
worden niet
geregistreerd
10 kinderen

Monique

Totaal bereik
435 kinderen

Monique

Totaal bereik
1873 kinderen
216 kinderen
gezien op
indicatie
Gestart in
2019

Monique

Gestart in
2019

Monique

KIES traing
Dappere Dino's
Home-Start
Triple P

Begeleiding van ouders met lichte
opvoedingsvragen

Website CJG043

Website waar ouders en jongeren
informatie vinden over opvoeden en
opgroeien

Schoolmaatschappelijk
werk VO

Uitvoeren Schoolmaatschappelijk
Werk in Stella Maris College

M@zzel

medische advisering ziekgemelde
leerlingen VO
Uitvoering consultatiebureau,
inentingen en ondersteuning gezinnen
met hulpvragen. Contact met
voorschoolse voorzieningen voor
toeleiding ouders naar jeugdhulp en
voorliggende voorzieningen
Jeugdarts, inentingen en
ondersteuning gezinnen met
hulpvragen

Jeugdgezondheidszorg 04 jaar

Jeugdgezondheidszorg 418 jaar

Programma Voorzorg

Voorzorg is een intensief en meerjarig
programma voor de meest kwetsbare
doelgroep. Het programma richt zich
op jonge vrouwen tot 25 jaar die
zwanger zijn van hun eerste kind,
zware multiproblematiek kennen en
weinig of geen opleiding hebben
genoten.

Nu niet zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger richt
zich op kwetsbare (potentiële)
ouders, waar vanwege multi
problematiek, het in deze fase van
hun leven niet wenselijk is dat zij een

Monique

Monique
Monique
Monique
Monique

Monique

Monique
Monique

Monique

kind krijgen. Denk aan ernstige
psychiatrische problematiek,
verstandelijke beperking, verslaving,
dakloosheid, schulden,
loverboyproblematiek, illegaliteit etc.
Stevig ouderschap

Praktijkondersteuner
Huisartsen Kind en Jeugd

Tot de doelgroep behoren kinderen in
de leeftijd van -5 maanden tot 2,5
jaar en hun (aanstaande) ouders
(vanaf 16 weken zwangerschap) met
(een of meerdere van) de volgende
kenmerken: belastende
voorgeschiedenis, persoonlijke
problemen, onvoldoende steunende
context en/of verzwaarde opvoeding.
Het verbeteren van de zorg voor
kinderen en jeugdigen door een
betere afstemming van werkwijzen
tussen gemeente en huisartsenzorg,
een nauwere samenwerking en het
delen van expertise en kennis
aanwezig bij de huisartsen en de POH
Kind en Jeugd en bij het team Jeugd.
De verwachting is dat verwijzingen
naar GGZ zorg kunnen afnemen door
inzet van de POH voor de lichte en
milde problematiek en een betere
vraagverheldering.

Gestart in
2019

Monique

59 kinderen/
ouders gezien

Monique

15 partners in
maastrichtHeuvelland
(scholen,
gemeenten,
Halt, politie,
GGD)

Diana

In PO kunnen scholen een certificaat
op bewegen, gezonde voeding, sociale
veiligheid behalen mits ze voldoen en
blijven voldoen aan de eisen van het
certificaat
Inzet van VVE voor peuters van 2 jaar
tot en met groep 2 van de basisschool
om onderwijsachterstanden tegen te
gaan en te verminderen
Logopedische screening om
taalontwikkelingsstoornissen
vroegtijdig te signaleren en door te
verwijzen om zo taalachterstanden
te voorkomen.
Bewustwording

4 basisscholen

Diana

120 peuters

Diana

31 peuters

Diana

985 leerlingen

Diana

Faciliteren gymnastiekonderwijs,
sportdagen en naschools sporten

985 leerlingen

Diana/Remco
icm
combinatiefun
ctionarissen

Convenantgroep gezonde
en veilige scholen

Geld/schulden
Gezonde school GGD

Voor en vroegschoolse
educatie (VVE), het
vroegere
peuterspeelzaalwerk
Taal-spraakstimulering

Cultuur, natuur en milieu
educatie
Stimuleren bewegen

Methodische aanpak
schoolverzuim (MAS) en
het thuiszittersoverleg
Regionaal programma
voortijdig schoolverlaten
inclusief jongerenteam
en de consulenten
kwetsbare jongeren
Sociaal medische
indicatie

Tegengaan en voorkomen van
schoolverzuim ihkv de leerplichtwet

24 jongeren

Diana

Tegengaan en voorkomen van
voortijdig schoolverlaters. Jongeren
die zonder startkwalificatie van
school afgaan.

31 jongeren

Diana

Mogelijk maken dat kinderen ipv
thuis te zijn, naar een
kinderdagverblijf of buitenschoolse
opvang kunnen vanwege sociale en/of
medische redenen van kinderen en/of
ouders.

5 kinderen

Diana

