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Nieuwe ronde, nieuwe kansen!!

Een heel nieuw 'Raak-jaar' ligt vóór ons, een jaar waarin we op volle kracht zullen gaan werken aan de
reeds in gang gezette activiteiten, en hopelijk nog veel meer….. ook een jaar waarin we (Judith en Jos)
gezamenlijk zullen opereren; Judith keert terug op haar post en Jos blijft!
In de afgelopen maanden werd bewezen dat op velerlei terreinen mensen en instellingen actief betrokken
waren bij RAAK in zijn algemeenheid en bij de vele aspecten van signalering en aanpak van
kindermishandeling in het bijzonder. Dat heeft niet alleen geleid tot optimalisering van de samenwerking
tussen instellingen maar vooral ook tot het daadwerkelijk uitwerken én operationaliseren van plannen die
gericht zijn op preventie en signalering.
Voor allen die daarin tot nu toe een rol van betekenis hebben gespeeld: hartelijk dank!
Voor allen die in een later stadium of vanaf 2005 aansluiten: welkom, “velen weten méér dan enkelen”!

Wat gebeurt er allemaal in onze Regio Raak?

•  De Meldcode Kindermishandeling is een feit ! Na lang en rijp beraad ligt er een praktisch document
dat als basis kan dienen voor het opstellen van een op de eigen instelling gericht protocol. De
meldcode bevat, naast beknopte, feitelijke informatie over kindermishandeling en informatie over het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling een beschrijving van een 5-tal basiselementen waarop een
instellingsprotocol dient te zijn gebaseerd alsmede een stappenplan (“Wat te doen bij zorgen over een
kind en/of (vermoedens van) kindermishandeling?”). De Werkgroep Protocol heeft hiermee haar
primaire taak uitgevoerd en wordt ontbonden in de huidige vorm.
Nu volgt een traject van implementatie per instelling, te
beginnen met de deelnemers van Raak. Intussen kunnen
uiteraard ook andere geïnteresseerde instellingen aan de slag
met de meldcode.

•  Met verschillende partners (o.a. zorgaanbieders uit de regio)
is, in aanwezigheid van Ingrid ten Berghe van het
Expertisecentrum van het NIZW, gesproken over het
optimaliseren van het zorgaanbod na kindermishandeling.
Hiervoor zal komend jaar een plan gemaakt worden waarbij
het NIZW zal ondersteunen.

•  Veel van de plannen die in het kader van RAAK door de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek zijn
voorbereid zullen op korte termijn gestart worden;
� in februari ’05 wordt gestart met de methodiek van Video Home Training; gezinssituaties praktisch

en doelgericht in beeld brengen en met ouders bespreken.
� in februari ’05 wordt gestart met preventieve huisbezoeken; op basis van een risicotaxatie zullen

gezinnen met een verhoogd risico thuis bezocht worden.
� in april ’05 wordt gestart met het groepsconsultatiebureau in Born; naast individuele contacten

zullen ouders in groepen worden ontvangen op het consultatiebureau, zodat ouders met elkaar
ervaringen kunnen uitwisselen.
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•  In de eerste helft van 2004 is in het kader van de voormeting, door Adviesbureau van Montfoort, de
startsituatie in de regio beschreven. Het betrof de volgende onderzoeksactiviteiten:
� in kaart brengen van het huidige aanbod van de centrale instellingen;
� in kaart brengen van knelpunten/belemmeringen voor een sluitende aanpak;
� een schriftelijke enquête onder werkers die een aanbod leveren op het gebied van

opvoedingsondersteuning (GGD, Thuiszorg, Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg
en Prins Claus Centrum).

� een schriftelijke enquête onder ouders die gebruik maken van het aanbod in de regio.
De resultaten van deze onderzoeken, gebundeld in een onderzoeksrapport (december 2004), worden
tijdens een mini-conferentie (op 21 april a.s.) gepresenteerd.
Op voorhand een tipje van de sluier:
� respondenten zijn van mening dat het aanbod van opvoedingsondersteuning in de regio

onvoldoende is;
� over het algemeen worden zorgmijders onvoldoende bereikt; er zou meer outreachend gewerkt

moeten worden;
� respondenten ervaren knelpunten bij het bespreken van vermoedens van kindermishandeling met

ouders;
� het ontbreekt in een aantal gevallen aan een concrete meldcode c.q. een protocol voor het

signaleren en bespreken van vermoedens van kindermishandeling;
� het functioneren van de bestaande externe zorgteams wordt positief beoordeeld;
� ouders ervaren vooral opvoedingsproblemen die te maken hebben met luisteren/gehoorzamen en

druk en agressief gedrag;
� voor ouders die vragen hebben m.b.t. (opvoedings)problemen is de leerkracht op school een

belangrijke gesprekspartner.

Geïnteresseerden kunnen het onderzoeksrapport verkrijgen via de projectleiders.

•  Op donderdag 21 april a.s. zal een mini-conferentie
georganiseerd worden over de activiteiten van Regio Raak. Tijdens
deze middag (van 13.00-17.30 uur) zullen de volgende thema's
centraal staan:
- de meldcode: wat is het en hoe werkt het ??
- informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en

andere juridische zaken: wat mag ik en wat kan ik ?
- resultaten onderzoek Regio Raak Westelijke Mijnstreek
- het zorgaanbod: wie kan helpen na geconstateerde

mishandeling ?
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort……………

Meer informatie?
Wilt u reageren? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de projectleiders,
Judith Aerdts, 046-4787316, j.aerdts@swmggd.nl (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag)
Jos Mevis, 046-4787425, j.mevis@swmggd.nl (bereikbaar op dinsdag en donderdag).

Meer informatie over RAAK en de aanpak van kindermishandeling kunt u vinden op onderstaande
websites:
www.samenopvoeden.nl
www.kindermishandeling.info




