
Regio Raak Westelijke Mijnstreek: Activiteiten juli-december 2004

A: Activiteiten
De aanpak binnen Regio RAAK Westelijke Mijnstreek is gericht op het hele zorgcontinuüm.
Voorgenomen activiteiten per onderdeel van het zorgcontinuüm in de periode juli-december 2004:

1. Zorg voor iedereen

Activiteit:
Voorbereiden plan 'voorlichtingsaanbod van zwangerschap tot basisschool' in samenwerking met
ketenpartners.
Resultaat:
Een door alle partners goedgekeurd plan van aanpak 'voorlichtingsaanbod van zwangerschap tot
basisschool'. Het aanbod wordt onderdeel van takenpakket JGZ 0-4 e.a. Uitvoering in 2005.
Betrokken partners:
Thuiszorg (JGZ 0-4 jaar), kraamzorg, verloskundigen, zwangerschapstherapeuten.
Kartrekker(s):
Gonny Blankers (JGZ 0-4 jaar)
Document(en):
'concept plan (2e versie): een geïntegreerd voorlichtingsaanbod van zwangerschap tot basisschool (-9
maanden tot 4 jaar)' - juli 2004.

Activiteit:
Opzetten groepsconsultatiebureau, lokatie Born.
Resultaat:
Samen met betrokken verpleegkundigen wordt het voorgestelde model van groepsconsultatiebureau
uitgewerkt en voorbereid, zodat in 2005 hiermee gestart kan worden.
Betrokken partners:
Thuiszorg (JGZ 0-4 jaar), eventueel voor werving: kraamzorg, verloskundigen.
Kartrekker(s):
Gonny Blankers/Marja van Lierop (JGZ 0-4 jaar)
Document(en):
- 'voorstel groepsconsultatiebureau WM'  - juli 2004
- 'Sterker door de groep; werkboek voor het groepsconsultatiebureau. Marion Dral, Bert Prinsen. NIZW,

2004.

Activiteit:
Voorbereiding en uitwerking van het 'één-loket-model' voor vragen over opvoeden en opgroeien (in
gemeente Sittard-Geleen). In het één-loket-model is er voor zowel ouders als andere
opvoeders/verwijzers, kinderen en jongeren informatie te vinden over opvoeden en opgroeien.
Resultaat:
plan van aanpak 'één-loket-model opvoeden/opgroeien' (in gemeente Sittard-Geleen), waarin duidelijke
structuur en samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
Betrokken partners:
gemeente Sittard-Geleen, JGZ 0-19, Bureau Jeugdzorg en Partners in Welzijn (in O3-overleg)
Kartrekker(s):
Hilda Mertens (gemeente Sittard-Geleen)
Document(en):
- notulen O3-overleg
- discussiestuk in voorbereiding



2. Extra aandacht voor specifieke doelgroepen

Activiteit:
Voortzetting en implementatie schoolproject “Ho, tot hier en niet verder!” op basisschool Augustinus te
Sittard.  
Resultaat:
school kan met ingang van schooljaar 2005-2006 (vrijwel) zelfstandig werken met de methode 'Ho, tot hier
en niet verder!'
Betrokken partners: Stichting Uit eigen beweging, basisschool Augustinus, GGD.
Kartrekker(s):
Jooske Kool (Stichting Uit eigen beweging)
Document(en):
- productmatrix evaluatie 2003-2004 (GOA)
- productmatrix 2004-2005Hotothierennietverder!

Activiteit:
Huiskamerbijeenkomsten met als thema opvoeden (Sanderbout/Sittard).
Resultaat:
9 huiskamerbijeenkomsten voor 3 verschillende groepen
Betrokken partners:
Partners in Welzijn (uitvoering) en GGD.
Document(en):
- productmatrix evaluatie 2003-2004 (GOA)
- productmatrix 2004-2005Hotothierennietverder!

3. Extra aandacht voor gezinnen die opvallen

Activiteit:
Afstemmen aanbod deskundigheidsbevordering kindermishandeling en KOPP/KVO.
Betrokken partners:
GGD, Prins Claus Centrum, Mondriaan Zorggroep, BJZ/VKM
Kartrekker(s):
projectleider Regio Raak

4. Waakzaamheid bij signalen

Activiteit:
Preventief huisbezoek door wijkverpleegkundige (als onderdeel maatwerkdeel basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar)
Resultaat:
aanbod van preventieve huisbezoeken voor risicogezinnen vastleggen in maatwerkdeel basistakenpakket
JGZ 0-4, zodat (kleinschalige) uitvoering in 2005 kan starten.
Betrokken partners:
Thuiszorg (JGZ 0-4 jaar)
Kartrekker(s):
Gonny Blankers en Marja van Lierop (JGZ 0-4 jaar)
Document(en):
- 'preventieve huisbezoeken JGZ, TWM - juli 2004'

Activiteit:
Video-home-training (als onderdeel maatwerkdeel basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar)
Resultaat:
Aanbod video-home-training opzetten i.s.m. gespecialiseerde gezinszorg. Vier verpleegkundigen volgen
opleiding,  zodat uitvoering in 2005 kan starten.
Betrokken partners:
Thuiszorg (JGZ 0-4 jaar), gespecialiseerde gezinszorg, Bureau Jeugdzorg, Xonar, (Prins Claus Centrum;
in kader van plannen 'Kleintje KOPP').



Kartrekker(s):
Gonny Blankers en Marja van Lierop (JGZ 0-4 jaar) i.s.m. Lian Scheurs (gespecialiseerde gezinszorg)
Document(en):
- 'preventieve huisbezoeken JGZ, TWM - juli 2004'

Activiteit:
Inventariseren mogelijkheden voor het aanbieden van deskundigheidsbevordering voor
professionals/beroepskrachten op het gebied van signaleren van kindermishandeling/huiselijk geweld en
gesprekken voeren met ouders hierover (indien mogelijk aansluiten bij deskundigheidsbevordering op het
gebied van huiselijk geweld).
Resultaat:
er is voldoende trainingsaanbod beschikbaar op het gebied van signaleren van
kindermishandeling/huiselijk geweld en gespreksvoering.
Betrokken partners:
GGD, AMK, BJZ/VKM, Prins Claus Centrum, e.a.
Kartrekker(s):
projectleider Regio Raak

5. Kunnen ingrijpen als het nodig is

Activiteit:
Introductie en implementatie van een regionale meldcode kindermishandeling met de daarbij horende
deskundigheidsbevordering van professionals (zie derde activiteit onder 4).
Resultaat: alle instellingen reeds betrokken bij Regio Raak onderschrijven meldcode kindermishandeling
en geven hier invulling aan binnen de eigen organisatie. Overige instellingen volgen in later stadium.
Betrokken partners: GGD, Thuiszorg, Prins Claus Centrum, Politie, AMK, BJZ, Raad voor de
Kinderbescherming, Partners in Welzijn.
Kartrekker(s):
projectleider Regio Raak

Activiteit:
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen experiment gezinscoach.
Resultaat:
projectleider beschikt over up-to-date informatie over verloop experiment gezinscoach.
Informatie via:
Gonny Blankers (JGZ 0-4 jaar), Lea Janssen (GGD)

Activiteit:
Inventariseren zorgaanbod voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd en inventariseren
behoefte aan deskundigheidsbevordering bij hulpverleners op dit gebied.
Resultaat:
overzicht hulpaanbod en plan deskundigheidsbevordering voor hulpverleners op het gebied van
kindermishandeling.
Betrokken partners:
Bureau Jeugdzorg, Xonar, Prins Claus Centrum, AMK, NIZW.
Kartrekker(s):
projectleider Regio Raak



B: Communicatie en PR

PR-activiteiten:
- brochure Regio Raak Westelijke Mijnstreek verspreiden naar alle betrokkenen (op basis van

mailinglijst)
- digitale nieuwsbrief verspreiden (2x via e-mail)
- presentatie meldcode
- toelichting Regio Raak tijdens tekenen convenant huiselijk geweld (4 november a.s)
- informatie over Regio Raak op website: www.jeugdzorginlimburg.nl en infobulletin service.JZ.
- verwijzingen naar website: www.samenopvoeden.nl

Vertegenwoordigen project Regio Raak in volgende overlegsituaties:
- Project- en werkgroepen Regio Raak
- Regionaal Preventie Platform Jeugd (RPPJ)
- Regionale Ambtelijke Werkgroep (RAW +)
- Stuurgroep Huiselijk geweld
- O3-overleg

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen:
- integrale JGZ, m.n. werkgroep registratie (Cindy Gielkens) en werkgroep inhoud (Marja van Lierop)
- experiment gezinscoach
- provinciale samenwerking/afstemming JGZ-BJZ
- KOPP/KVO

Judith Aerdts
Geleen, augustus 2004


