Beleidsagenda Jeugdhulp
Parkstad 2019-2022
(samenwerking met de focus op preventie)

Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019-2022
I.

INLEIDING
De gemeenteraad wordt geacht periodiek een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de
door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp, de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Voor de periode 2014-2018 hebben de gemeenten hun beleidsplannen voor het grootste deel samen
gemaakt. Dit heeft te maken met de opdracht van de wetgever, dat gemeenten met elkaar samen
werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Jeugdwet nodig is. Het
beleid van de gemeenten bestond daarom uit regionale (Zuid-Limburg), bovenlokale (regio Parkstad)
en lokale componenten.
In verband met het verstrijken van de periode 2014-2018 moeten de Zuid Limburgse gemeenten hun
jeugdbeleid opnieuw bepalen. Ook nu is er weer een beleidskader in Zuid-Limburgs verband gemaakt.
Uit de titel van dit document kan al worden opgemaakt, dat de Parkstadgemeenten niet meer voor
een gezamenlijk beleidskader voor deze regio kiezen maar voor een gezamenlijke beleidsagenda. Ten
tijde van het opstellen van de beleidsagenda 2014-2018 werd er nog van uitgegaan, dat de ambulante
jeugdhulp op het niveau van de regio Parkstad zou worden opgepakt. Zover is het echter niet
gekomen. Inmiddels hebben meerdere gemeenten specifiek eigen beleid ontwikkeld en keuzes
gemaakt met betrekking tot de invulling van de jeugdhulp in hun gemeenten (b.v. de inkoop en
uitvoering). Dat maakt het lastig om op het niveau van deze regio een gezamenlijk beleidskader te
hebben.
Dit laat onverlet, dat het op onderdelen gewenst, zo niet nodig, is om gezamenlijk op te trekken en de
krachten te bundelen. We slaan de stap van een gezamenlijk Parkstadbeleid over en kiezen voor
concrete activiteiten ten aanzien waarvan het overduidelijk is, dat deze beter tot hun recht komen door
samen te werken: de beleidsagenda met een sterk preventief karakter. Daarmee wordt ook meer
ruimte gelaten voor lokaal beleid. Uiteraard is rekening gehouden met het beleid dat op Zuid
Limburgs niveau voor alle gemeenten is ontwikkeld (zie het beleidsplan jeugdhulp Zuid Limburg).
De afgelopen jaren werkten de Parkstadgemeenten en jeugd-, zorg- en onderwijspartners samen op
basis van een gezamenlijke jeugdagenda. De thema’s van deze jeugdagenda zijn nu in de
beleidsagenda verweven, waardoor een aparte jeugdagenda niet meer nodig is. Wat wel hetzelfde
blijft is, dat het een agenda met activiteiten is van zowel de Parkstadgemeenten én de jeugd-, zorg- en
onderwijspartners. Met andere woorden: gemeenten en de genoemde partners zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering. De agenda is dan ook in samenwerking met deze partners tot
stand gekomen.
De keuze om nu géén gezamenlijk beleidskader voor de regio Parkstad op te stellen laat onverlet, dat
de missie en visie van de Parkstadgemeenten en de jeugd-, zorg- en onderwijspartners op de
jeugdhulp (zoals die in het beleidskader 2014-2018 is opgenomen) hetzelfde blijven:




II.

Ieder kind in Parkstad groeit op in een veilige en gezonde omgeving;
Ieder kind in Parkstad kan zich optimaal ontplooien en ontwikkelen tot een actief en zelfstandig
burger;
Ieder kind in Parkstad krijgt de bescherming en zorg die nodig is.
TERUGBLIK
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Zoals in de inleiding al is opgemerkt, bestond het jeugdbeleid voor de periode 2014-2018 uit
regionale, bovenlokale en lokale onderdelen. Hieronder blikken we hierop terug.
1.

Beleidskader 2014-2018 Zuid-Limburg “Samenwerking gespecialiseerde jeugdhulp (inclusief de
visie op de “zorg voor de jeugd in Zuid-Limburg 2018: Meedoen en meetellen”).

In verband met de aard en omvang van deze jeugdhulp werd samenwerking in Zuid-Limburg nodig
gevonden. Dit beleidskader heeft betrekking op alle vormen van jeugdhulp, met uitzondering van de
vrij toegankelijke voorliggende jeugdvoorzieningen (zoals informatie en advies, laagdrempelige
opvoedingsondersteuning en preventie). Ook de ambulante vormen van jeugdhulp, behoren niet tot
de reikwijdte van het beleidskader. Dit omdat er ten tijde van de vaststelling van het beleidskader nog
van werd uitgegaan, dat de inkoop van de ambulante jeugdhulp niet op Zuid-Limburgs niveau zou
plaatsvinden. Later werd er toch voor gekozen om ook voor de ambulante jeugdhulp gebruik te
maken van de Centrumregeling inkoop jeugdhulp Zuid Limburg.
De evaluatie van het beleidskader 2014-2018 Zuid Limburg leert, dat er extra inspanningen nodig zijn
om de doelen van de wet - sturen op meer eigen kracht, versterking van de inzet van het netwerk,
juiste hulp op maat, meer samenhang, meer ruimte voor professionals - te realiseren. Het beleidsplan
jeugdhulp Zuid Limburg 2019-2022 heeft hier betrekking op.
2. Beleidskader 2014-2018 Parkstad:
De regio Parkstad werd gezien als een passende schaalgrootte voor samenwerking t.b.v. ambulante
jeugdhulp. Vandaar het beleidskader 2014-2018 Parkstad. Hierin werd met name aandacht besteed
aan de ambulante jeugdhulp en de regionale coördinatie en afstemming hiervan. Coördinatie en
afstemming van zaken als preventie, de Verwijsindex voor risicojongeren, 1G1P1R, regionale website
Jeugd en Gezin, Triple P en jeugdgezondheidszorg. Maar ook regionale beleidsontwikkeling en
afstemming (op het gebied van jeugdhulp en onderwijs). Aanvankelijk was het de bedoeling om de
inkoop van de ambulante jeugdhulp op Parkstadniveau uit te voeren. Daar is later om praktische
redenen vanaf gezien. De inkoop van deze hulp vond ook in Zuid-Limburgs verband plaats.
Op basis van dit beleidskader werd de reeds bestaande samenwerking tussen de Parkstadgemeenten
en een groot aantal in Parkstad actieve partners uit de domeinen onderwijs en
jeugd(gezondheidszorg) voort gezet (de Jeugdagenda Parkstad).
Tijdens de jaren 2016 en 2017 betrof deze samenwerking de thema’s:









Passend onderwijs
Aanpak tegen kindermishandeling
Verwijsindex Parkstad (VIP)
Werkwijze 1gezin 1plan 1regisseur
Zingeving
Versterken van de eigen kracht
Preventie
Vrij toegankelijke voorzieningen

Eind 2017 werd de Jeugdagenda 2016-2017 geëvalueerd (zie bijlage).
Voor de meeste thema’s geldt dat ze nog steeds actueel zijn. Daarom is ervoor gekozen om in 2018
verder te werken aan deze thema’s (in een enigszins afgeslankte vorm). Er is nu, 1 jaar later, niet
opnieuw een evaluatie uitgevoerd, maar per thema is de meest actuele stand van zaken opgenomen,
zie daarvoor de tabellen vanaf pagina 5.
3.

Beleidskader 2014-2018 lokaal:
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De resterende onderwerpen zoals basisvoorzieningen, (lokale) preventie, opvoedondersteuning en de
gemeentelijke toegang werden lokaal ingevuld.
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III.

SAMENHANG TUSSEN LOKAAL EN BOVENLOKAAL BELEID JEUGDHULP
Er is samenhang nodig tussen het beleid dat gemeenten lokaal en bovenlokaal (gaan) voeren. Dat
betekent, dat voor deze beleidsagenda rekening moet worden gehouden met wat er om ons heen
gebeurt. Op dit moment betreft dit in ieder geval 4 ontwikkelingen/omstandigheden:
1. Inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg
In 2014 zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten een inkoopsamenwerking gestart met het oog op de
inwerkingtreding van de Jeugdwet. Daartoe is een centrumregeling aangegaan. Ingaande 2019 is een
nieuwe centrumregeling van kracht. De taken van de centrumgemeente Maastricht omvatten de
regionale verwerving van de gespecialiseerde jeugdhulp door contracteren of subsidiëren, waarbij een
onderverdeling wordt gemaakt tussen een basispakket aan jeugdhulp dat alle Zuid-Limburgse
gemeenten via de centrumgemeente afnemen en een keuzepakket waarvan gemeenten om de vier
jaar bepalen of zij dat via de centrumgemeente wensen af te nemen of (delen daaruit) zelf verwerven.
Zowel de inhoud van het basispakket als het keuzepakket wordt om de vier jaar geëvalueerd en kan
worden bijgesteld. Voor de periode 2019-2022 bestaan de pakketten uit de volgende arrangementen.
Basispakket (hoofdzakelijk residentiële jeugdhulp): crisis, verblijf, jeugdzorgplus, jeugdbescherming,
jeugdreclassering en crisisdienst jeugd.
Keuzepakket (hoofdzakelijk ambulante jeugdhulp): begeleiding (individueel en groep), behandeling
(individueel en groep), logeren, begeleide omgangsregeling, dyslexie (diagnose en behandeling), regie
en consult.
Iedere gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze wanneer de verworven diensten van
jeugdhulp in te zetten: de toegang is lokaal georganiseerd. Met de gemeentelijke toegangen tot de
jeugdhulp hebben de gemeenten een belangrijk instrument in handen om te sturen op de instroom in
en de resultaten van de jeugdhulp. De toegangen tot de jeugdhulp van de gemeenten beoordelen of
jeugdhulp nodig is en geven hiervoor beschikkingen af. Dat is de primaire taak. Het is
wenselijk/noodzakelijk, dat het team voor zover mogelijk aanvullend op de primaire taak samenwerkt
met voorliggende voorzieningen, andere instanties die jeugdhulp kunnen toewijzen (artsen,
gecertificeerde instellingen e.d.) Veilig Thuis en jeugdhulp verlenende zorgaanbieders. Tot dusverre
zijn de toegangen tot de jeugdhulp voornamelijk ingericht ten behoeve van de primaire taak (dit
verschilt van gemeente tot gemeente).
De taken van de centrumgemeente en de wijze waarop die worden ingevuld zijn nader uitgewerkt in
een service level agreement (SLA). In het SLA worden de kwaliteit en het niveau van de dienstverlening
van de centrumgemeente Maastricht naar de overige gemeenten vastgelegd, evenals de onderlinge
afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen centrumgemeente en overige gemeenten.
2. De inkoop van jeugdhulp door de gemeente Brunssum
De gemeente Brunssum koopt sinds 2017 ambulante jeugdhulp zelf in aangezien dit destijds niet
middels een pilot mogelijk was onder de vlag van de centrumgemeente. De insteek is om ambulante
jeugdhulp in de nabijheid van de jeugdige te organiseren (korte lijnen die aansluiten bij het netwerk
van de jeugdigen), met minder aanbieders én vanuit een gezamenlijk gedragen visie. Het doel is: in
meerjarig partnerschap met het veld van jeugdhulpaanbieders creëren van een getransformeerd,
samenhangend en houdbaar jeugdstelsel, waarin resultaat en cliënttevredenheid dé toetsstenen zijn.
Partnerschap is hierbij het sleutelwoord. Dit partnerschap heeft niet alleen betrekking op de ambulante
jeugdhulpaanbieders maar ook op de andere samenwerkingspartners zoals huisartsen, scholen,
maatschappelijk werk, politie, Wmo, ISDbol, etc. waarbij het Team Jeugd een belangrijke schakel
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vormt. De inkoop, waarbij circa 28 contracten zijn afgesloten en een dekking van ruim 120% is
behaald, zal uiteindelijk moeten gaan resulteren in een nieuw inkoopsysteem (qua financieringsvorm
volgt Brunssum vooralsnog de arrangementensystematiek van de centrumgemeente).
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3. Inkoop van de basishulp jeugd door de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.
De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kopen vanaf 2019 gezamenlijk de Basishulp Jeugd
in: ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd: partnerschap, resultaatsturing, lumpsumfinanciering en één contractpartij: JENS.
Het doel van deze aanbesteding is te komen tot betere, efficiëntere en toekomstbestendige
hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders. De gemeenten geloven in deze aanpak om, op basis van
vertrouwen en partnerschap, te komen tot kwalitatief goede jeugdhulp. Het nog beter verlenen van
hulp op maat voor kind en gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de
gemeenten via deze andere organisatie van de jeugdhulp willen realiseren. Ook wordt met deze
aanbesteding meer sturing op de uitgaven gerealiseerd.
4. Een nieuw beleidsplan jeugdhulp Zuid Limburg 2019-2022
In dit beleidsplan wordt de nadruk gelegd op de kanteling van (onze) systeemwereld naar de
leefwereld van onze inwoners (de transformatie).
De transformatie is gericht op vier doelen:






Preventie en uitgaan van eigen kracht;
Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren;
Eerder de juiste hulp op maat;
Integrale hulp (1G1P1R);
Meer ruimte voor professionals en minder reguldruk.

De volgende uitgangspunten zijn geprioriteerd voor de verdere uitwerking in acties:





Van Jeugdhulp naar herstel van het gewone leven.. ‘normaliseren’
Integrale hulp en regie (1G1P1R)
‘In control’
Sturen op resultaten

De acties die op Zuid Limburgs niveau op basis van de transformatiedoelen en uitgangspunten
worden uitgevoerd zijn:









IV.

Doorontwikkeling werkwijze 1G1P1R en Regie
Versterken Pleegzorg
Transformatie Verblijf
Samenwerking Gedwongen Kader
Samenwerking GGZ
Doorontwikkeling Crisis
Samenwerking Onderwijs
Transformatie Jeugdzorg Plus
Doorontwikkeling Begeleiding
BELEIDSAGENDA JEUGDHULP PARKSTAD 2019-2022

Rekening houdend met het nieuwe beleidsplan jeugdhulp Zuid Limburg en de inkoop van de
basishulp jeugd door de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal bevat de beleidsagenda
jeugdhulp Parkstad 2019-2022 de onderwerpen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preventie (incl. jeugdgezondheidszorg);
Vroeg samenwerken in Parkstad (Verwijsindex risicojongeren);
HG/KM en meldcode;
Kwetsbare jongeren 16 tot 27 jaar;
Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp (ontwikkelagenda passend onderwijs);
1 gezin, 1 plan, 1 regisseur (de uitvoering);
Inspraak jeugdigen en ouders/verzorgers.

Deze onderwerpen komen voor een groot deel overeen met de thema’s waarvoor de gemeenten en
jeugd-, onderwijs- en zorgpartners in de regio Parkstad in de afgelopen jaren hebben samengewerkt
onder de noemer “jeugdagenda Parkstad”. Het ligt daarom voor de hand de beleids- en jeugdagenda
met elkaar te verbinden en in elkaar op te laten gaan. Dit betekent dat de gemeenten en haar partners
in Parkstad vanaf 2019 samen verder werken op basis van de beleidsagenda jeugdhulp en de
jeugdagenda zoals we die de afgelopen jaren kenden komt te vervallen. Omdat de jeugdagenda een
gezamenlijke agenda van de gemeenten en de partners was (en het beleidskader Parkstad 2014-2018
niet), is de beleidsagenda die hiervoor nu in de plaats komt in overleg met deze partners in Parkstad
uitgewerkt. Een breed gedragen beleidsagenda die door de gemeenten en de jeugd-, zorg- en
onderwijspartners gezamenlijk wordt uitgevoerd. En een agenda die ook door de gemeenteraden
wordt bekrachtigd. Het karakter is overwegend preventief. Dat spreekt voor zich voor de activiteiten
die onder het thema “preventie” vallen. Maar ook de tot de andere 6 thema’s behorende activiteiten
zijn er in belangrijke mate op gericht om specialistische jeugdhulp te voorkomen.
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In de volgende paragrafen worden per thema de activiteiten van de beleidsagenda jeugdhulp Parkstad beschreven. De tabellen bestaan uit diverse kolommen
die per activiteit beschrijven: wat de huidige stand van zaken is en wat het beoogd resultaat in 2022 is. Voor het bereiken van het gewenste resultaat is een
planning opgenomen. De stand van zaken wordt jaarlijks gemonitord. Benadrukt wordt, dat het activiteiten betreft die de Parkstadgemeenten en de jeugd-,
zorg- en onderwijspartners gezamenlijk uitvoeren. De activiteiten en beoogde resultaten zijn grotendeels op hoofdlijnen beschreven. De concrete uitwerking
vindt op basis van een jaarlijks uitvoeringsprogramma plaats met specifieke afspraken en te meten indicatoren.
1.

PREVENTIE
Activiteit
Actieprogramma Kansrijke Start van
Ministerie VWS voor Parkstad
uitwerken1

Huidige stand van zaken
Heerlen: projectplan af, uitvoeringsplan in
ontwikkeling
Brunssum: pilot 1001 kritieke dagen, in ontwikkeling.
Parkstad gezamenlijk: niet actueel
Zuid Limburg: preventiecoalitie (deze ontwikkeling
wordt gevolgd t.b.v. het actieprogramma in
Parkstad)
Oriëntatie op bewezen effectieve methodieken.

Beoogd resultaat 2022
Gezamenlijke acties van
Parkstadgemeenten voor een
kansrijkere start van kinderen (de eerste
1000 dagen van een kind)

Planning
Voorbereiding en
besluitvorming: 2019
Uitvoering: vanaf 2020

Steviger ouderschap

Voorbereiding en
besluitvorming: 2019
Uitvoering: vanaf 2020

Monitoren huidige aanpak
hechtingsproblematiek tussen
ouder-kind (0-4 jaar).
Oriëntatie op mogelijke versterking
van aanpak (b.v. jgz 4-18 jaar)

Jeugdgezondheidszorg voert uit.

Voldoende aandacht voor
hechtingsproblematiek (preventief en
curatief)

Monitoring: 2019
Eventuele versterking:
vanaf 2020

Talentontwikkeling.

In voorbereiding

Jonge kinderen maken kennis met en
hebben meer interesse in zorg, welzijn
en techniek (in de Euregio).

Ontwikkeling
programma’s: 2019
Uitvoering: vanaf 2020

Ouders met kinderen in de leeftijd 26 ondersteunen

1

Zie bijlage Actieprogramma Kansrijke Start
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Eén jeugdgezondheidszorg ZuidLimburg2

2.

Ontwikkeltraject in gang gezet

Grotere groep gezonde kinderen in ZL
(het uiteindelijke resultaat)
Nieuwe werkwijze
Eén organisatie voor jgz
Werken vanuit gedachtegoed positieve
gezondheid
Eén jgz-begroting

Ontwikkelen en
voorbereiden: 2019
Uitvoering: 2020

VROEG SAMENWERKEN IN PARKSTAD (VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN)

Deze ontwikkeling behoort strikt genomen niet tot de uitvoering van deze beleidsagenda. Hiervoor wordt een apart traject doorlopen, in het kader van de
programmalijn gezonde jeugd van het regionale gezondheidsbeleid. Omdat “één jeugdgezondheidszorg” wel relevant is voor activiteiten die op de
beleidsagenda staat, staat deze ontwikkeling toch ook op de beleidsagenda.
2
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Activiteit
Functioneel beheer / coördinatie
verwijsindex op één lijn brengen en
gezamenlijke communicatie binnen
Zuid-Limburg

Huidige stand van zaken
Gezamenlijk overleg en samenwerking op een aantal
vlakken

Beoogd resultaat 2022
Duidelijke boodschap en lijn naar buiten

Planning
Werkplan: 2019

Meer organisaties aansluiten op de
verwijsindex

Nog niet iedereen werkzaam hulpverlening is
aangesloten op de verwijsindex

Alle gecontracteerde tweedelijns
organisaties binnen Parkstad zijn
aangesloten

Gereed: 1-7-2019

POH GGZ gebruiken de verwijsindex

Vanaf 2019

Huisartsen in Parkstad hebben kennis
van de verwijsindex

Vanaf 2019

Nog meer organisaties zijn aangesloten

2019-2021

Gebruikersrichtlijnen

Vanaf 2019

Aangesloten organisaties gebruiken de
verwijsindex conform richtlijnen en
afspraken

Vanaf 2019

Eenduidige afspraken maken over
gebruik

Nog niet iedereen werkzaam in hulpverlening
gebruikt de verwijsindex op de afgesproken wijze
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3.

HG/KM EN MELDCODE
Activiteit3
Scholingen met betrekking tot
preventie HG en KM organiseren

Huidige stand van zaken
Jaarlijks vinden scholingen voor professionals plaats

Beoogd resultaat 2022
Terugdringen van HG en KM door
middel van scholing

Planning
Jaarlijks binnen Parkstad

Burgercampagnes continueren

Vijf burgercampagnes zijn uitgevoerd

Terugdringen van HG en KM door
middel van burgercampagnes

Via werkgroep Jeugd en
Gezin Parkstad

Actieprogramma ‘Geweld hoort
nergens thuis’ uitvoeren

Het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is
gelanceerd

Terugdringen van HG en KM door
middel van het actieprogramma ‘Geweld
hoort nergens thuis’

Via projectleider
Parkstad

Terugdringen van HG en KM door
middel van een aanvullend
uitvoeringsplan Parkstad

Nog niet beschikbaar

Succesvolle pilots opnemen in reguliere
werkprocessen en overdraagbaar maken
naar anderen gemeenten / regio’s

In de tussenrapportage
Limburgse Beweging
tegen
Kindermishandeling is
een planning
beschikbaar

Inzet per centrumgemeente
Aanvullend op het actieprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ een
uitvoeringsplan Parkstad maken
Pilots

In Parkstad zijn één wethouder en één burgemeester
ambassadeur van de Beweging Limburg tegen
Kindermishandeling
De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling zet
in op drie thema’s: deskundigheidsbevordering,
preventie en bewustwording
Op de drie thema’s is een twintigtal pilots ingezet.
Een groot deel van deze pilots vindt plaats in
Parkstad

3

Implementatie van de meldcode hierbij betrekken
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4.

KWETSBARE JONGEREN (16 TOT 27 JAAR)
Activiteit
Inrichten domein overstijgende
overlegstructuur gericht op concrete
voorstellen voor aanpak kwetsbare
jongeren (overgang van jeugd naar
volwassenheid)

Huidige stand van zaken
Regionale werkgroep heeft problematiek besproken
en globale oplossingsrichtingen bedacht.
Problematiek moet nadrukkelijker op bestuurlijke
agenda komen (voldoende draagvlak nodig).
Hiervoor zijn nodig een heldere bestuurlijke
opdracht, een stevige structuur voor uitwerking en
besluitvorming en een gestructureerde aanpak
(integrale analyse en oplossingen)

Beoogd resultaat 2022
Concrete activiteiten voor kwetsbare
jongeren die hun overgang van jeugd
naar volwassenheid versoepelen.

Planning
1e helft 2019 inrichten
structuur.
2e helft 2019 analyse
1e helft 2020 bepalen
oplossingsrichtingen
2e helft 2020 uitwerken
oplossingsrichtingen in
activiteiten
1e helft 2021
besluitvorming
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5.

VERBINDING PASSEND ONDERWIJS EN JEUGDHULP (ONTWIKKELAGENDA PASSEND ONDERWIJS)
Activiteit
Opstellen spiegelparagraaf over de
relatie onderwijs - jeugdhulp.

Huidige stand van zaken
Spiegelparagraaf over de relatie onderwijs jeugdhulp is concept gereed

Beoogd resultaat 2022
Spiegelparagraaf maakt onderdeel uit
van ondersteuningenplannen van het
Samenwerkings- verbanden (SWV)
Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet
onderwijs (VO), lokale beleidsplannen
jeugdhulp (gemeenten) en (sub)
regionale beleidsplannen jeugdhulp

Planning
Eind 2018/begin 2019
invoegen van
spiegelparagraaf in
beleidsplannen

Inrichten knooppunten voorschoolse
voorzieningen (kinder- en
peuteropvang) om de interne
zorgstructuur van de opvang te
verbinden met de externe
zorgstructuur die gemeenten bieden
op basis van de Jeugdwet

OOGO (op overeenstemming gericht overleg)
Passend onderwijs Parkstad heeft op 13-12-2017 het
kader hiertoe vastgesteld. Implementatie in
parkstadgemeenten vindt nu plaats.

Knooppunten voorschoolse
voorzieningen functioneren in alle
voorschoolse voorzieningen om
aansluiting zorg – onderwijs te
optimaliseren

Voorjaar 2019: evaluatie
implementatie middels
plan-do-act-check
cyclus

Inrichten Knooppunten op alle
basisscholen (PO) om de interne
zorgstructuur van PO te verbinden
met de externe zorgstructuur die
gemeenten bieden op basis van de
Jeugdwet

Eind 2018: evaluatie van implementatie middels plando-act-check cyclus

Knooppunten functioneren in alle
basisscholen om aansluiting zorg –
onderwijs te optimaliseren

Begin 2019:
terugkoppeling
resultaten evaluatie aan
knooppuntpartners

Inrichten knooppunten op alle
locaties voor voortgezet onderwijs
(VO) om de interne zorgstructuur
van het VO te verbinden met de
externe zorgstructuur die gemeenten
bieden op basis van de Jeugdwet

Eind 2018: evaluatie implementatie door SWV VO
middels plan-do-act-check cyclus en
Jaarlijkse evaluatie van inzet schoolmaatschappelijk
werk

Knooppunten functioneren in alle
voortgezet onderwijsscholen om
aansluiting zorg – onderwijs te
optimaliseren

Begin 2019:
terugkoppeling
resultaten evaluatie aan
knooppuntpartners
plus ontwikkeling
knooppunt
anderstaligen
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Activiteit
Inrichten knooppunten op alle
locaties voor (voortgezet) speciaal
(basis) onderwijs ((v)s(b)o) om de
interne zorgstructuur te verbinden
met de externe zorgstructuur die
gemeenten bieden op basis van de
Jeugdwet

Huidige stand van zaken
Kwartiermaker richt vanaf eind 2018 knooppunt in bij
de Pyler in Heerlen, als blauwdruk voor de
knooppunten op de andere (v)s(b)o scholen

Beoogd resultaat 2022
Knooppunten functioneren in alle
(v)s(b)o scholen om aansluiting zorg –
onderwijs te optimaliseren

Planning
Begin 2019: oplevering
model/blauwdruk voor
alle (v)s(b)o scholen en
besluitvorming hierover

Inrichten knooppunten op MBO
locaties om de interne zorgstructuur
te verbinden met de externe
zorgstructuur die gemeenten bieden
op basis van de Jeugdwet

September 2018: start pilot op MBO Heerlen

Knooppunten functioneren in alle MBO
scholen ZL om aansluiting zorg –
onderwijs te optimaliseren

Na besluitvorming over
kader voor knooppunt
implementatie ervan op
alle MBO locaties

Vaststellen regionaal Thuiszitterspact

Thuiszitterspact is besproken in OOGO passend
onderwijs Parkstad

Terugdringen aantal thuiszitters in regio
Zuid Limburg

Eind 2018
besluitvorming in OOGO
over ev. aangepast
Thuiszitterspact

Ontwikkelen doelgroep
arrangementen jeugdzorg

In 2017 is pilot bij Adelante gestart, medio 2018 heeft
stuurgroep ZL besloten tot borging van het resultaat
en opdracht gegeven tot het ontwikkelen van nieuwe
verwervingswijze doelgroep arrangementen

De zorg voor alle leerlingen in een
onderwijssetting, waar mogelijk,
clusteren via doelgroep arrangementen
i.p.v. verschillende ‘losse/gestapelde’
jeugdzorgarrangementen

Ontwikkelen brede
schakelvoorziening /schakelklas voor
VO leerlingen die (dreigen) vast (te)
lopen in het regulier onderwijs

Samenwerkingsverband (SWV) bereidt
schakelvoorziening voor

Parkstade brede schakel-voorziening
voor VO leerlingen die vanwege hun
specifieke onderwijs- en/of
begeleidingsbehoeften tijdelijk niet
binnen een reguliere vorm van
voortgezet onderwijs kunnen

m.i.v. 2019: regionale
subsidieregeling voor
zorgaanbieders die
doelgroep
arrangementen
ontwikkelen/aanbieden
Eind 2018 volgt voorstel
van SWV

Kader voor knooppunt MBO Zuid-Limburg is in
ontwikkeling en wordt in december 2018 in OOGO
vastgesteld
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Activiteit

Huidige stand van zaken

Beoogd resultaat 2022
functioneren en waarop inzet jeugdhulp
naadloos aansluit.

Planning

Opstellen regiovisie inclusiever
onderwijs

Bestuurlijk platform onderwijs-jeugd (PO, VO en
gemeenten) gevormd voor opstelling visie

Specifieke hulp voor leerling met
handicap of leerstoornis aanbieden in de
reguliere school waarbij niet de leerling
zich aanpast aan de bestaande
schoolomgeving, maar de nadruk ligt op
het aanvaarden van de verscheidenheid:
de school past zich aan, aan de leerling
en zijn mogelijkheden

Najaar 2018: overleg
platform
Beleidsgroep ZL stelt
contouren visie op in
2019

Begeleiden overgang van leerling
van MKD naar regulier onderwijs

Experimenten/pilots om peuters in regulier onderwijs
te plaatsen zijn voorbereid

Afremmen van toename kinderen op
MKD en KDC

2019: pilots in diverse
gemeenten

Begeleiden van overgang van
leerling van voorschoolse
voorziening naar PO in de
knooppunten

Overgangsdocumenten zijn medio 2018 vastgesteld
in OOGO passend onderwijs

Juiste ondersteuning en eventuele
jeugdhulp borgen aan de start van de
basisschool carrière van iedere leerling

Voorjaar 2019: evaluatie
implementatie middels
plan-do-act-check
cyclus

Begeleiden van overgang van
leerling van PO naar VO in de
knooppunten

Tienervoorzieningen voor 10-14 jarigen via
samenwerking PO en VO in ontwikkeling

Juiste ondersteuning en eventuele
jeugdhulp borgen aan de start van de
middelbare school carrière van iedere
leerling

Actualisatie notitie
overgang PO-VO tijdens
actualisering
ondersteuningsplannen
voor periode 2019-2022
van SWV

Volgen en begeleiden van kwetsbare
leerling bij overgang van VMBO naar
MBO via Voordeel-vervolg traject

Via pilot op 4 VO scholen vindt analyse van MBO
schoolcarrière plaats

Juiste ondersteuning en eventuele
jeugdhulp borgen aan de start van de
MBO school carrière van iedere leerling

Na positief resultaat
pilots: uitbreiding naar
alle VO scholen
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6.

Activiteit

Huidige stand van zaken

Beoogd resultaat 2022
en aantal leerlingen dat voortijdige MBO
verlaat/switcht verlagen

Planning

Uitvoeren vervolgmeting aansluiting
zorg - onderwijs

Nulmeting uitgevoerd door NJI in 2016

Onderzoek naar effect ingezette
maatregelen t.b.v. afstemming
onderwijs-zorg in Parkstad

2019: bepalen wie op
welke schaal welke
monitor uitvoert

Beoogd resultaat 2022
Breed draagvlak.
Afspraken worden consequent en door
alle betrokkenen toegepast.
Papieren versie is vervangen door
digitale.

Planning
Continue proces.
Voorbereiding digitale
versie: 2019
Gebruik digitale versie:
vanaf 2020

Beoogd resultaat 2022
Periodiek overleg met en gevraagd en
ongevraagd advies van adviesorgaan.
Adviezen/voorstellen beoordelen en
verwerken in beleid.

Planning
Continue proces.
Pilot Panel Jeugd Parkstad
evalueren en desgewenst
structureel maken: 2019

1 GEZIN, 1 PLAN, 1 REGISSEUR (DE UITVOERING)
Activiteit
Regionale afspraken in praktijk
brengen (volgen, bevorderen en
verbeteren).

7.

Huidige stand van zaken
1G1P1R wordt nog onvoldoende gehanteerd.

INSPRAAK JEUGDIGEN EN OUDERS/VERZORGERS
Activiteit
Jeugdigen en ouders betrekken bij
vormgeving van beleid

Huidige stand van zaken
Pilot Panel Jeugd Parkstad
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I.

PROCES EN PLANNING

1.
2.
3.

MO-raden/platforms
Colleges B&W
Gemeenteraden

Concept voorleggen januari/februari 2019
besluitvorming februari/maart 2019
besluitvorming april 2019
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