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Projectgroep Regio RAAK:
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
(GGD en Thuiszorg), Prins Claus
Centrum, Bureau Jeugdzorg,
Raad voor de
Kinderbescherming, Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling,
gemeente Sittard-Geleen,
Partners in Welzijn.

Rapportage Regio Raak Westelijke Mijnstreek
januari - juli 2004

1. Inleiding
De Westelijke Mijnstreek is in de 2e helft van 2003 gestart met
de voorbereiding van de plannen in het kader van Regio RAAK.
Om de plannen specifiek voor deze regio uit te werken is een
projectgroep samengesteld (zie kader).
De voorgenomen aanpak binnen Regio RAAK Westelijke
Mijnstreek is gericht op het hele zorgcontinuüm en staat
beschreven in het plan van aanpak (maart 2004).
Na de nodige voorbereidingen in 2003 kon in de loop van 2004
gestart worden met een aantal activiteiten. De stand van zaken
na een half jaar zal hier beschreven worden.

2. Stand van zaken activiteiten plan van aanpak

� Groepsconsultatiebureaus
In een klein werkgroepje, bestaande uit projectleider Regio Raak, staffunctionaris TWM en
verpleegkundige TWM, is een voorstel uitgewerkt op basis van het landelijk draaiboek van
het NIZW.
Na wat vertraging (vanwege het feit dat de activiteiten van Regio Raak niet zouden passen
binnen de huidige urenbegroting en maatwerkdeel JGZ) ligt er nu een voorstel dat verder
met ieders goedkeuring uitgevoerd kan worden. Binnen de Thuiszorg zijn twee
verpleegkundigen bereid gevonden met deze nieuwe werkwijze aan de slag te gaan (op het
consultatiebureau in Born).

� Steunpunt opvoeding
De gemeente Sittard-Geleen heeft n.a.v. de resultaten van de pilot 'versterking lokale
voorzieningen' het initiatief genomen voor de oprichting van een O3-overleg (PIW, BJZ, JGZ
0-19, gemeente). Dit overleg is in maart 2004 van start gegaan. De doelstelling van dit
overleg sluit naadloos aan bij de plannen van Regio Raak. De opdracht van het O3-overleg
luidt:
'Het realiseren van een vraaggerichte lokale zorgstructuur 0-19 op het terrein van de vrij
toegankelijke opvoed- en opgroeihulp en afstemming en samenhang in het aanbod
aanbrengen onder gemeentelijke regie.'
Het gaat om de bundeling en afstemming van de gemeentelijke taken: informatie,
signalering, toeleiding, pedagogische hulp en coördinatie van zorg, mogelijk in de vorm van
één loket ('Steunpunt Opvoeding 0-19' of 'Consultatiebureau 0-19'). In de 2e helft van 2004
zullen de plannen verder inhoudelijk uitgewerkt worden.

� Project 'Ho, tot hier en niet verder'
Het project 'Ho, tot hier en niet verder' bestaat uit 2 deelprojecten, namelijk:
een schoolproject (gericht op vergroten psychosociale weerbaarheid) en een
huiskamerproject (informatie en steun bij opvoeding). Beide projecten zijn met succes
uitgevoerd in schooljaar 2003-2004. De vooraf opgestelde doelstellingen zijn grotendeels
behaald. Er is een apart projectplan en evaluatieverslag beschikbaar. In schooljaar 2004-
2005 zal verdere implementatie plaatsvinden in de school en de wijk.
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� Preventieve huisbezoeken
In een klein werkgroepje, bestaande uit projectleider Regio Raak, staffunctionaris TWM en
verpleegkundige TWM, is in de voorbereiding een voorstel gemaakt voor de invulling van
preventieve huisbezoeken door de JGZ 0-4 jaar (naast de reeds bestaande indicatie-
huisbezoeken). Op basis van vooraf vastgestelde criteria (aan de hand van signaleringslijst)
krijgt een gezin maximaal 6 extra contactmomenten in de vorm van een huisbezoek. Tijdens
deze huisbezoeken wordt door de verpleegkundige een inschatting gemaakt wat het gezin
aan ondersteuning nodig heeft.
Deze voorgestelde aanpak bleek in eerste instantie te veel investering te vragen van de
jeugdgezondheidszorg. Toen is bekeken (o.a. in overleg met de gemeente Sittard-Geleen)
in hoeverre er nog mogelijkheden zijn in het maatwerkdeel van het basistakenpakket. Het
voorstel wordt nu verder uitgewerkt, zodat in 2005 gestart kan worden in 4 wijken in de
regio.

� Video-home-training
Binnen Regio Raak is het voorstel gedaan binnen de JGZ 0-4 jaar een vorm van licht
pedagogische hulp in de vorm van videohometraining  (VHT) aan te bieden.
Binnen de hulpverlening wordt deze methodiek als een waardevolle bijdrage ervaren.
Verondersteld wordt dat deze methode bij lichte problematiek nog effectiever kan zijn bij
jonge kinderen in gezinnen, indien aangeboden in een vroeg stadium.
De JGZ zou bij uitstek de aanbieder en ondersteuner kunnen zijn in gezinnen waarbij zich
lichte opvoedingsproblemen dreigen voor te doen.
Binnen TWM is er samenwerking gezocht met de afdeling Gespecialiseerde
Gezinsverzorging. Deze afdeling wil ook gaan starten met een aanbod van VHT.
Zowel JGZ als GGV zullen bij de verdere ontwikkeling van VHT blijven samenwerken om tot
een goede onderlinge samenwerking en afstemming van aanbod te komen.

� Aandacht voor non-bereik binnen de JGZ
Het voldoende bereiken van de doelgroep (en met name risicokinderen) is een belangrijk
aandachtspunt/doel binnen het plan van aanpak 'Integrale JGZ Westelijke Mijnstreek 2004'.
Beide JGZ-organisaties (TWM en GGD) hebben inzicht in het actueel aantal kinderen en
jeugdigen binnen het werkgebied. Van slechts een klein deel van de producten uit het
basistakenpakket hebben zij inzicht in het bereik. Vanuit het project 'Integrale JGZ' zal door
de werkgroep 'registratie, bereik en monitoring' uitgezocht worden welke cijfers het bereik
goed kunnen weergeven. Dit voor de jeugd in het algemeen en voor de risicokinderen in het
bijzonder.

� Invoeren regionaal protocol kindermishandeling
In 2004 is de werkgroep 'protocol kindermishandeling' samengesteld en gestart met de
voorbereiding voor invoering van een meldcode kindermishandeling in de regio. In het
eerste half jaar is de aandacht vooral uitgegaan naar het (inhoudelijk) op- en bijstellen van
de meldcode. Als uitgangspunt is gekozen voor de landelijke meldcode, opgesteld door het
NIZW. Er ligt nu een concept dat in september '04 aan de directies van de nu deelnemende
instellingen voorgelegd zal worden. Vervolgens zal de meldcode officieel ondertekend
worden tijdens een presentatie voor medewerkers en directies. In de 2e helft van 2004
zullen meerdere instellingen benaderd worden voor invoering van de meldcode. Daarnaast
zal geïnventariseerd worden welke mogelijkheden er zijn voor deskundigheidsbevordering
en eventuele ondersteuning bij implementatie van de meldcode binnen instellingen.

� Experiment gezinscoach
De gemeente Sittard-Geleen neemt deel aan het experiment gezinscoaches in de provincie
Limburg. Er zijn 2 aanmeldlocaties gestart, bij JGZ 0-4 (TWM) en Partners in Welzijn. Vanuit
deze aanmeldpunten wordt beoordeeld of een gezin in aanmerking komt voor
gezinscoaching. Er zijn in de eerste helft van 2004 12 gezinnen aangemeld, waarvan
uiteindelijk in 2 gezinnen een gezinscoach is gestart.
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� Onderzoek zorgaanbod na kindermishandeling
Er is afgesproken dat in de 2e helft van 2004, in samenwerking met het NIZW, een plan
gemaakt wordt voor versterking van het hulpaanbod na kindermishandeling, door middel
van deskundigheidsbevordering van hulpverleners.

3. Stand van zaken onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Advies Bureau van Montfoort.

� Onderzoek onder werkers (in periode maart-mei 2004):
Het onderzoek betreft een nul-meting onder werkers van deelnemende instellingen die te
maken hebben met kinderen en/of hun ouders. De respons is over het algemeen redelijk tot
goed (gemiddeld 70%). Deelnemende instellingen: GGD, Thuiszorg, Prins Claus Centrum,
Bureau Jeugdzorg, Partners in Welzijn en deelnemers zorgteams basisonderwijs.
Het onderzoeksbureau heeft de resultaten beschreven in een rapport (mei 2004).

� Onderzoek onder ouders (in periode mei-september 2004)
Rapportage resultaten in september/oktober 2004.

� Inventarisatie aanbod 'opvoed- en opgroeihulp' (mei 2004)
Het aanbod van de volgende instellingen is in kaart gebracht:
JGZ 0-19 (GGD en Thuiszorg), Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg, Prins Claus
Centrum, Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en meldpunt Kindermishandeling. Het
aanbod is weergegeven in een overzichtelijk schema aan de hand van de 5 gemeentelijke
taken: informatie/advies, signaleren, toegang/beoordelen/toeleiden, pedagogische hulp,
coördineren van zorg aangevuld met het aanbod van geïndiceerde zorg.

4. Overlegstructuren
Om de verbinding mogelijk te maken tussen de plannen van Regio Raak en de bestaande
initiatieven en structuren in de regio vindt vertegenwoordiging van Regio Raak plaats in diverse
overlegsituaties (veelal opgenomen in projectstructuur plan van aanpak):

- Projectgroep Regio Raak (3x): toelichten stand van zaken en meedenken over voortgang
activiteiten. Eventuele knelpunten worden besproken.

- Werkgroep protocol kindermishandeling (5x): totstandkoming meldcode kindermishandeling
en plan van aanpak implementatie.

- Portefeuillehoudersoverleg (2x): presentatie plannen en aanbod opvoed-en opgroeihulp.
- Regionale Ambtelijke Werkgroep (2x): toelichting plannen en stand van zaken.
- Regionaal Preventie Platform Jeugd = klankbordgroep (2x): toelichting stand van zaken

plannen en adviezen over onderdelen plannen.
- Stuurgroep Huiselijk geweld (5x): aandacht vragen voor kinderen die getuige of slachtoffer

zijn van huiselijk geweld. Plannen Regio Raak zijn opgenomen in regionale plan van aanpak
huiselijk geweld. Samenwerkingsafspraken gemaakt over gezamenlijke
deskundigheidsbevordering van o.a. medewerkers back-office huiselijk geweld.

- O3-overleg (3x)
- Overleg projectleider/landelijk procesmanager met Provincie Limburg (1x): afstemming

plannen Regio Raak en beleidskader Provincie.
- Bilateriaal overleg projectleider/landelijk procesmanager (per mail, telefonisch of op locatie):

bespreken voortgang en ontwikkelingen in de regio, voorbereiden projectgroepvergadering.
- Landelijk coördinatorenoverleg (3x): uitwisseling voortgang projecten en uitdieping thema's,

met daarnaast sociaal programma.
- Forum op www.samenopvoeden.nl: nog niet veel gebruik van gemaakt, nog in ontwikkeling.
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5. Communicatie en PR
Het afgelopen half jaar heeft het project Regio Raak de nodige aandacht gekregen in diverse
bijeenkomsten en vergaderingen in de regio (zie onder 4). Daarnaast heeft voor medewerkers
van Partners in Welzijn een aparte voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van
Regio Raak, waarin naast informatie over Regio Raak ook informatie over kindermishandeling is
gepresenteerd.
Landelijk zijn de plannen van de regio gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst op 22 maart in
het Provinciehuis van Almere. Hier waren echter helaas weinig deelnemers uit de Westelijke
Mijnstreek vertegenwoordigd.
Naar aanleiding van de startbijeenkomst heeft de regionale en provinciale pers aandacht
besteed aan Regio Raak Westelijke Mijnstreek. Zowel in dagblad de Limburger als in het
Limburgs Dagblad is een artikel verschenen en op 29 maart is de projectleider te gast geweest
in actualiteitenprogramma 'Limburg Laat' van de provinciale televisie (L1-TV).
In juni is een artikel verschenen in het tijdschrift 'KidsLive!'. Dit tijdschrift wordt in een oplage van
80.000 stuks verspreid over heel Limburg (o.a. scholen, instellingen, bedrijven).
Op de provinciale website www.jeugdzorginlimburg.nl is sinds juli ook informatie te vinden over
Regio Raak.
Verder zijn er voorbereidingen gestart voor het uitbrengen van een brochure over Regio Raak
en een digitale nieuwsbrief. In de 2e helft van 2004 zullen deze communicatiemiddelen ingezet
worden.

Judith Aerdts
Geleen, augustus 2004


