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1. Inleiding
Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem waarvan de aard, omvang en gevolgen steeds

duidelijker worden. Vele problemen van de jeugd, maar ook van volwassenen zijn terug te voeren op
ervaringen met een of meer vormen van kindermishandeling in de kinderjaren en jeugd. Uit onderzoek

is bekend dat kindermishandeling een belangrijke oorzaak is van schooluitval, criminaliteit, verslaving,
geweld, zwerfgedrag en psychisch lijden. Kindermishandeling is daarnaast een belangrijke risicofactor

voor ernstige lichamelijke ziektes. Het voorkómen van kindermishandeling dient daarom hoge prioriteit
te krijgen in de samenleving. Ondanks de reeds jarenlange strijd tegen kindermishandeling in
Nederland zijn er nog steeds jaarlijks tienduizenden kinderen die lichamelijk of geestelijk mishandeld

worden.
Om kindermishandeling effectief te voorkomen, zo snel mogelijk te signaleren als het toch voorkomt en

zo effectief mogelijk te reageren op gemelde gevallen, is een gecoördineerde en doelgerichte aanpak
nodig van vele voorzieningen die met kinderen en ouders werken.

Vanuit de verwachting dat met de huidige deskundigheid en motivatie van beleidsmakers en
uitvoerders er meer bereikt moet kunnen worden, zijn er initiatieven genomen om op enkele plaatsen in

Nederland proefregio’s te gaan opzetten, waarin vanuit de belangen van kinderen effectief en integraal
gewerkt en samengewerkt gaat worden bij het bestrijden van kindermishandeling. Het initiatief hiertoe is

genomen door de actiegroep RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling). Door een
subsidie van het ministerie van VWS is het mogelijk in de periode juli 2003-juli 2006 in vier gekozen

regio's (verder Regio’s Raak te noemen) een werkwijze te ontwikkelen voor het bestrijden van
kindermishandeling die als voorbeeld kan dienen voor de overige regio’s in Nederland. De Westelijke

Mijnstreek is als één van de vier proefregio's gekozen.

2. Zorginhoudelijke uitgangspunten
In de voorbereidingsfase van de Regio's Raak is door de landelijke projectmanagers (Coact/MtM) een
overzicht gemaakt van good practices en evidence based programma's ter voorkoming en bestrijding

van kindermishandeling1.
Hierbij is het uitgangspunt dat het bestrijden van kindermishandeling alleen effectief kan zijn als

gewerkt wordt met een programmatische aanpak die uitgaat van het volgende zorgcontinuüm:

1. Preventie, gericht op de gehele populatie van kinderen en hun ouders.
2. Preventie, gericht op demografisch of geografisch afgebakende doelgroepen, waarin een

verhoogde prevalentie van het probleem aanwezig is.
3. Geïndiceerde preventie, gericht op risico-individuen die op grond van individuele kenmerken

geselecteerd worden door middel van een screening.
4. Vroege interventie gericht op individuen die risicotrajecten zijn ingegaan, dat wil zeggen, individuen

die eerste signalen van beginnende problemen afgeven die gerelateerd zouden kunnen zijn aan de
stoornis en daarmee als ‘high risk’ kunnen worden beschouwd.

5. Vroege diagnostiek en interventie bij de eerste volledige manifestatie van het probleem.

In de nota 'Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt?'1 wordt voor iedere stap in het
zorgcontinuum beschreven welke aanpak en welke methodiek in de internationale literatuur als effectief

beschreven worden. Op basis hiervan is een inhoudelijk raamwerk met 35 actiepunten opgesteld, dat
als basis dient voor de plannen binnen de Regio's Raak (zie bijlage 1).

Een effectief zorgcontinuüm bestaat uit een geïntegreerd aanbod op het gehele continuüm.
De eerste drie niveaus zijn proactief, algemeen ondersteunend en begeleidend en niet  specifiek op

kindermishandeling gericht. De twee laatste niveaus zijn reactief en specifiek gericht op (signalen van)
kindermishandeling.
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3. Algemene doelstelling

Het einddoel van het Regio Raak project is:

– een opvoedingsondersteunend aanbod voor ouders te realiseren dat leidt tot een effectieve
preventie van kindermishandeling

– een systeem van signalering van voorkomende gevallen van kindermishandeling op te zetten
waardoor (signalen) van kindermishandeling eerder worden opgevangen

– een adequaat aanbod te realiseren voor gesignaleerde gevallen.

4. Doelgroep
Kinderen van -9 maanden tot 12 jaar en hun ouders.

5. Regio Raak activiteiten (2003-2006)

In het kader van Regio Raak zullen activiteiten verstevigd danwel ontwikkeld moeten worden op alle
niveaus van het eerder genoemde zorgcontinuum.

In de voorbereidingsfase (juli - december 2003) zijn door de projectgroep op basis van de volgende
documenten keuzes gemaakt voor Regio Raak activiteiten:

- Plan Regio RAAK - Westelijke Mijnstreek (subsidie-aanvraag maart 2003)
- Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt? (Jo Hermanns, april 2003)

In dit plan van aanpak zullen deze activiteiten nader omschreven worden.

De prioriteiten worden beschreven per interventieniveau.

5.1 Preventie gericht op de gehele populatie van kinderen en hun ouders

���� Groepsconsultatiebureaus (reeds vanaf prenatale periode)

Tijdens het postnatale huisbezoek, indicatiehuisbezoeken en reguliere consultmomenten in de
postnatale periode, blijkt dat bij 1e kind ouders veel vragen en onzekerheden bestaan die van invloed

zijn op de gezondheid en het welbevinden van zowel ouder als kind. Groepsconsultatie, zo is gebleken
uit onderzoek, is in deze situatie een goed instrument om in te zetten, zeker ook met het oog op het

voornemen in een latere fase opvoedingsondersteuning te integreren in het aanbod. Daarom is het
voornemen een nieuwe weg in te slaan die het mogelijk maakt om op vraaggerichte wijze aanstaande

1e kind-ouders, in de vroeg prenatale periode, een dusdanig 'zwangerschaps-
geboortevoorlichtingspakket' aan te bieden:

- dat aansluit bij de behoeften van de klant;
- waardoor de JGZ in de (vroeg)prenatale fase in contact komt met 40% 1e kind zwangeren en 15%

van 2e of meer kind zwangeren ten einde te voldoen aan haar verantwoordelijkheid inzake
vroegsignalering en preventie, reeds in de prenatale periode;

- dat een multidisciplinair karakter kent (kraamzorg, verloskundige, Bureau Jeugdzorg, etc.).
De effecten van een dergelijk vraaggericht cursuspakket kunnen aantoonbaar gemaakt worden door

beter voorgelichte zwangeren, minder complicaties in de pre- en postnatale periode en een toename
van een vroegtijdige registratie van (potentiële) risicofactoren.

Er zal in eerste instantie gestart worden op 2 consultatiebureaus in de regio (één in kanswijk, één in

niet-kans wijk). Op basis van de ervaringen zal dit aanbod verder uitgebreid worden.

Betrokken partners:
JGZ 0-4 jaar, verloskundigen, kraamzorg, zwangerschapstherapeuten, huisartsen (zie bijlage 2).
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���� Steunpunt Opvoeding 0-19 / Consultatiebureau 0-19

In de regio moeten duidelijk herkenbare punten bij reguliere zichtbare voorzieningen komen waar voor
ouders, andere opvoeders, kinderen en jongeren informatie over opvoeden en opgroeien beschikbaar

is of gemaakt kan worden. Ook verwijzing naar andere informatie- of adviespunten (regionaal,
provinciaal of landelijk) moet mogelijk zijn. De gemeente Sittard-Geleen stelt voor te kiezen voor het

één-loket model. Gedacht wordt aan een 'Steunpunt Opvoeding 0-19' of 'Consultatiebureau 0-19', waar
de functies informatie, signalering, toeleiding en beoordeling, pedagogische hulp en coördinatie worden

ondergebracht. Dit is een van de aanbevelingen die voortkomen uit de pilot 'Versterking lokale
voorzieningen Westelijke Mijnstreek'/Gemeente Sittard-Geleen.
Per gemeente/wijk zal bekeken moeten worden welke (fysieke) plek hiervoor het meest geschikt is, met

het oog op laagdrempeligheid en zichtbaarheid voor het publiek. Bij voorkeur krijgen deze 'loketten' een
neutrale plaats, niet direct gekoppeld aan een organisatie. Hierbij zal ook aandacht moeten zijn voor

moderne media als internet en mogelijk een (digitale) informatiezuil.

Op dit moment zijn er vele organisaties die een aanbod hebben op het gebied van
opvoedingsondersteuning. Daarnaast zal de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg betekenen

dat er een aantal taken van BJZ verschuiven naar de voorliggende voorzieningen. Hierover moeten
instellingen als JGZ, PIW en BJZ afstemming zien te bereiken. Een belangrijke eerste stap bij het

realiseren van een 'één-loket-model' zal zijn het inventariseren welke van de huidige functies en
activiteiten op dit gebied bij het beoogde steunpunt kunnen worden ondergebracht en door wie deze

worden uitgevoerd. Deze bundeling en herschikking van functies zal alleen slagen door intensieve
samenwerking met de betrokken organisaties. In dit proces zullen kwaliteitskenmerken (bekendheid,

bereik, effect, vraagsturing en samenhang) een belangrijke plaats innemen. Deze reorganisatie van het
aanbod van opvoed-en opgroeihulp zal een van de eerste punten zijn tijdens het nieuw opgericht

'Overleg Opvoed- en Opgroepihulp (O3-overleg)' in de gemeente Sittard-Geleen (bijlage 2). Enkele
afspraken die hier gemaakt worden zullen regionaal gelden, andere meer specifiek voor Sittard-Geleen.

Met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zullen ook gemeente-specifieke afspraken
worden gemaakt.

Betrokken (kern)partners: gemeenten, JGZ 0-19, Bureau Jeugdzorg, Partners in Welzijn.

���� Voorlichtingscampagnes kindermishandeling

Beschikbaar voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld van de publiekscampagnes 'Kind in de knel', AMK en
'Huiselijk geweld') dient voortdurend zichtbaar aanwezig te zijn in alle voorzieningen waar ouders,

kinderen en jongeren regulier gebruik van maken. Regelmatig moet nagegaan worden of dit materiaal
nog voldoende aanwezig is en verspreid wordt.

Aandachtspunt hierbij is beschikbaarheid van het materiaal in meerdere talen (regiospecifiek).
Daarnaast zullen scholen bekend gemaakt worden met programma's waarin de nadruk ligt op

kennisverwerving op het terrein van geweld en misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin en
hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Dit kan onderdeel zijn van

deskundigheidsbevordering op het gebied van kindermishandeling.

Betrokken partners: alle organisaties die werken met ouders en kinderen.

5.2 Selectieve preventie gericht op ouders en kinderen in risicosituaties

���� Maatwerk in wijken met verhoogde opvoedingsproblematiek

De onder 1 genoemde activiteiten moeten op maat worden aangeboden in wijken met een verhoogde
opvoedingsproblematiek. Belangrijk hierbij is het aanbod zo in te richten dat de doelgroep er ook

daadwerkelijk gebruik van gaat maken. Een voorwaarde voor dit maatwerk is een goed overzicht van
bestaande 'probleemwijken'. Er is informatie beschikbaar via de gemeenten (electronisch dossier), AMK
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(na aanpassing van huidig registratieprogramma), Adviespunt Huiselijk geweld, Vangnet OGGZ, Politie,

Halt, BJZ en Raad voor de Kinderbescherming. Belangrijk is dat deze gegevens gebundeld en
geanalyseerd worden (door projectleider), zodat er een foto van de regio beschikbaar is. De gegevens

voortkomend uit deze foto van de regio moeten vertaald worden in een vraaggestuurd aanbod voor
deze wijken/gemeenten.

���� VVE-programma's

De huidige VVE-projecten hebben al een breder perspectief dan de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. Er worden thema-/koffieochtenden georganiseerd voor ouders over allerlei onderwerpen (ook
sociaal-emotioneel). Een aandachtspunt hierbij is het bereik van ouders. Hier zal o.a. d.m.v.

deskundigheidsbevordering aandacht aan besteed worden.

Betrokken partners: JGZ 0-19, Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg.

���� Structurele inbedding (pilot)project 'Ho, tot hier en niet verder'
Het project bestaat uit 2 deelprojecten:

Het schoolproject “Ho, tot hier en niet verder..!” bevat een aanbod voor groep 1 tot en met 7 voor één
basisschool in Sittard (zowel voor de leerlingen, leerkrachten én ouders). Het project wordt begeleid,

vormgegeven en deels uitgevoerd door een trainer “Ho, tot hier en niet verder..!”. Deze trainer is
opgeleid en gecertificeerd door Stichting Uit eigen beweging. Het project bestaat uit een basismodule

gericht op de ik-versterking van de leerlingen: het ervaren en leren omgaan met grenzen; het
ontwikkelen en vergroten van het lichaamsbesef en bewustwording van lichaamssignalen; het leren

herkennen en omgaan met gevoelens.
Huiskamerbijeenkomsten: Een ouder fungeert als gastvrouw/gastheer en nodigt andere opvoeders

(vrienden, kennissen en bekenden) bij hem/haar thuis uit. Een medewerker van Partners In Welzijn
geeft voorlichting tijdens deze bijeenkomst(en) over o.a. opvoeding(sproblemen), bevorderen

weerbaarheid kinderen, signaleren van problemen, hulpverleningsaanbod. Hierbij ligt het accent op het
overbrengen van informatie en het uitwisselen van ervaringen. De gastouder nodigt tussen de vijf en

tien andere ouders uit. Na afloop van de bijeenkomst(en) worden de deelnemers gestimuleerd om zelf
als organisator op te treden voor een volgende bijeenkomst. Hierdoor ontstaat een estafette van

huiskamerbijeenkomsten.

Betrokken (kern)partners: JGZ 4-19, Partners in Welzijn, Stichting Uit eigen beweging.

5.3 Geïndiceerde preventie, gericht op risico-individuen

���� Geïndiceerde preventie betekent zoeken naar individuele casussen die een verhoogd risico hebben

op een van de vormen van kindermishandeling. Er is hierbij al snel sprake van stigmatisering en
problematisering.

In de Westelijke Mijnstreek zal er op dit interventieniveau extra aandacht zijn voor kinderen van ouders
met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen. Hiervoor kan aangesloten worden bij

bestaande initiatieven als het KOPP-project, het preventieproject 'Kinderen van Ouders met Alcohol
Problemen (KOAP)' en het samenwerkingsverband 'Huiselijk geweld'.

Daarnaast wordt onderzocht welk aanbod er is voor (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen en hoe
dit wordt geïntegreerd in het reguliere aanbod van de jeugdhulpverlening.

Betrokken partners: Prins Claus Centrum, CAD, Stichting MEE, Bureau Jeugdzorg/Xonar.
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5.4 Vroege interventies bij signalen van beginnende problemen

���� Extra preventieve huisbezoeken
In aansluiting op het gebruikte signaleringsinstrument binnen de JGZ is een vervolgaanbod voor

risicogezinnen ontwikkeld in de vorm van een extra preventief huisbezoek als het kind 6 weken is. Deze
huisbezoeken vinden plaats bij ongeveer 5 à 10% van de kinderen/gezinnen. Dit huisbezoek is bedoeld

om een inschatting te maken hoe het gaat met een kind binnen zijn/haar situatie, vanuit preventief
oogpunt (op basis van niet-pluis-gevoel van verpleegkundige). Huidige criteria voor een preventief
huisbezoek zijn:

- Allochtoon gezin: 1e kind, pas verblijvend in Nederland, ouders beheersen het Nederlands niet
goed.

- Zware partus, slechte start kind, niet goed herstel van de moeder, premature baby.
- Jonge alleenstaande moeder tot 18 jaar.

- Drugs / alcohol verslaafde ouder.
- Psychiatrische problematiek.

- Huisvesting: bijvoorbeeld woonwagen, slechte hygiëne, roken.
- Tweede of meerdere kinderen: problemen bij vorige kinderen.

- Relatie- en of gezinsproblemen.
Pedagogische advisering vindt plaats op basis van de stap-voor-stap-methode. Alle verpleegkundige

zijn hierin geschoold. Het bereik van deze huisbezoeken zal meetbaar gemaakt moeten worden.

Betrokken partners: JGZ 0-4

���� Video-home training door JGZ
In het hulpverleningsaanbod van Bureau Jeugdzorg wordt gebruikt gemaakt van video-home

training als methodiek. De JGZ van de Thuiszorg zou deze methodiek graag vernieuwend (in
samenwerking met de gespecialiseerde verzorging) willen inzetten in aansluiting op de eerder

genoemde preventieve huisbezoeken. De gespecialiseerde verzorging heeft goede ingangen bij
problematische gezinnen en heeft een groot bereik. De JGZ zou gebruik kunnen maken van bestaande

vertrouwensrelaties van hulpverleners binnen het gezin. Voor ondersteuning van de signalering en
snelle, lichte pedagogische hulp is video-home training als methodiek goed bruikbaar en kan mogelijk

doorverwijzing naar Bureau Jeugdzorg voorkomen worden. JGZ-medewerkers zouden geschoold
moeten worden in het gebruik van deze methodiek. Daarnaast moeten er duidelijke

samenwerkingsafspraken worden gemaakt met Bureau Jeugzorg.

Betrokken partners: JGZ 0-4, gespecialiseerde verzorging Thuiszorg, Bureau Jeugdzorg.

���� onderzoeken haalbaarheid (structurele) thuisinterventieprogramma's
Er zijn verschillende voorbeelden van effectief gebleken thuisinterventieprogramma's (zoals Home-start

en Moeders informeren Moeders). Er is naar verwachting voldoende belangstelling bij organisaties in
de regio om een dergelijk programma structureel op te zetten. Het is echter van groot belang voor de

start van een dergelijk programma de medewerking te krijgen van gemeenten in de regio. De
medewerking van gemeenten is onontbeerlijk voor een structurele aanpak. Is deze intentie er niet, dan

is het weinig zinvol om het in de vorm van een (kortdurend) project op te gaan zetten. Gemeenten
moeten overtuigd worden/zijn van het nut en moeten het (structureel) inbedden in hun lokaal

gezondheidsbeleid. Daarnaast zal een koppeling moeten plaatsvinden met bestaande VVE-
programma's. Er zal dus eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van een thuisinterventieprogramma

verricht moeten worden.

Betrokken partners: gemeenten, Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg.
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����Blijvende aandacht voor non-bereik binnen JGZ

Het is belangrijk blijvend aandacht te hebben voor 'zorgmijders' binnen de JGZ. Hiervoor zijn reeds
protocollen beschikbaar.

Betrokken partners: JGZ 0-19

���� Stimuleren samenwerking verloskundigen, kraamzorg en JGZ

Om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren is het belangrijk samen te werken met verloskundigen en
kraamverzorgenden. Deze samenwerking is nu nog minimaal en zal verder uitgebouwd worden. Dit kan
o.a. door het samenwerken in concrete activiteiten, zoals het groepsconsultatiebureau.

Betrokken partners: JGZ 0-4, verloskundigen, kraamzorg.

5.5 Interventie en hulpverlening na constatering van kindermishandeling

���� Invoeren regionaal protocol kindermishandeling
Alle instellingen die met kinderen werken dienen een protocol kindermishandeling in te voeren. In de

regio moet hierover duidelijke afstemming plaatsvinden. Bij voorkeur wordt gewerkt volgens
(grotendeels) hetzelfde protocol.

Doel regionaal protocol:
� een eenduidige werkwijze, afstemming en communicatie binnen en tussen instellingen ten aanzien

van signaleren en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
� het vergroten van de bereidheid en handelingsbekwaamheid van medewerkers binnen de

participerende instellingen in het signaleren en hanteren van moeilijke situaties van
kindermishandeling bij kinderen onder de 12 jaar.

Allereerst zal een werkgroep zich op basis van een aantal (landelijke) voorbeelden gaan richten op het

ontwikkelen en vaststellen van een gezamenlijk protocol. Aansluitend zal een plan voorbereid worden
voor de implementatie van dit protocol binnen de diverse instellingen met de bijbehorende

deskundigheidsbevordering voor diverse beroepsgroepen.

Betrokken partners: JGZ 0-19, VKM, AMK, Raad voor de Kinderbescherming, Prins Claus Centrum,
Politie, Bureau Jeugdzorg, Partners in Welzijn.

���� Experiment gezinscoach

Een gezinscoach moet gezinnen ondersteunen die kampen met veel problemen op diverse
deelterreinen. De gezinscoach heeft primair de taak om vanuit het belang van kinderen en hun ouders

samenhang en continuïteit te bewerkstelligen in het aanbod van diensten, hulpmodules en
zorgarrangementen. Daarnaast begeleidt, motiveert en adviseert de gezinscoach ouders en kinderen

en treedt hij op als belangenbehartiger naar voorzieningen en professionals die aan hetzelfde gezin
diensten e.d. aanbiedt. De gezinscoach brengt samen met kinderen en hun ouders ordening aan in de

situatie waarin het gezin verkeert en formuleert welke veranderingen zij daarin zelf willen aanbrengen.
Basisdoelstelling van het experiment is het opdoen van werkervaring met de werkvorm gezinscoaching.

Het is de bedoeling, dat op korte termijn in meerdere gemeenten binnen de provincie Limburg een start
wordt gemaakt met een aanbod gezinscoaching verzorgd door zowel zorgaanbieders vanuit de

jeugdzorg en de AWBZ als door partijen die gefinancierd worden vanuit het lokale welzijns- en
zorgbeleid. Ervaring met de werkvorm is noodzakelijk om aansluitend een succesvolle implementatie

mogelijk te maken. De werkvorm gezinscoaching wordt opgenomen in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg.
Uitkomsten van het experiment zijn ook landelijk van belang, omdat ze van invloed zullen zijn op de

mate en snelheid waarmee landelijk wordt overgegaan tot het gebruik van deze werkvorm.
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Kern van het experiment is dat:

- het gaat om een experiment met een beperkte omvang. Per gemeente gaat het om 20 tot 25
gezinnen;

- het gaat om een experiment met een beperkte looptijd. Binnen een periode van twee jaar moet de
besluitvorming over implementatie zijn afgerond.

Betrokken partners: gemeente Sittard-Geleen, provincie Limburg, JGZ 0-19, Partners in Welzijn,

Bureau Jeugzorg.

���� Onderzoeken zorgaanbod voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd

Er zal (door projectleider) onderzocht worden hoe het aanbod er uitziet voor gezinnen waar
kindermishandeling is geconstateerd (o.a. bij Bureau Jeugdzorg, Xonar, Prins Claus Centrum) en waar

eventuele hiaten zijn. Dit aanbod moet niet alleen gericht zijn op het kind, maar ook op andere
gezinsleden en soms de dader(s). Ook vanuit het Samenwerkingsverband 'Huiselijk geweld' is

afstemming van het bestaande aanbod van hulpverlening bij geweld in relaties een van de
speerpunten. Dit moet leiden tot verbetering en vernieuwing van activiteiten en interventies op het

gebied van hulpverlening en nazorg.

5.6 Algemene aandachtspunten
Er zijn een aantal aandachtspunten te noemen die belangrijk zijn bij alle voorgenomen Raak-

activiteiten. Dit zijn:

� Deskundigheidsbevordering professionals
Deskundigheidsbevordering voor alle beroepskrachten die met kinderen en gezinnen werken in

het signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij zorgwekkende opvoedingssituaties of
vermoedens van kindermishandeling.

Mogelijke doelgroepen zijn: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, welzijnswerk, JGZ,
basisscholen, huisartsen / huisartsenpost, ziekenhuizen/EHBO, politie / wijkagenten,

kraamverzorgersters, verloskundigen.
Er zal een (op maat) structureel scholingsprogramma aangeboden moeten worden voor

genoemde professionals. Boodschap hierbij moet zijn: 'ondersteunen als het kan, maar ingrijpen
als het moet'.

� Bereik van doelgroep

Bij iedere activiteit moet geïnvesteerd worden in het maximaal bereiken van de doelgroep.
Methoden ter verhoging van het bereik zullen onderzocht worden. Deskundigheidsbevordering op

dit gebied zal georganiseerd worden voor relevante beroepsgroepen.

� Bekendheid van de activiteit bij de doelgroep

� Maatwerk / vraaggericht

� Samenhang (keten)

6. Projectstructuur

In de periode juli 2003-december 2003 is de projectstructuur voor Regio Raak opgezet. Er is zoveel
mogelijk uitgegaan van de bestaande overlegstructuren, zodat voorkomen wordt dat er teveel nieuwe

projectgroepen ontstaan. In bijlage 3 staat de projectstructuur schematisch weergegeven.
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6.1 Landelijk

Begeleidingscommissie VWS

(IPO, VNG, Ministerie van Justitie, Minsterie VWS, Stichting RAAK)
- bewaakt grote lijnen van totale actieplan

- zorgt voor beleidsmatig en politiek draagvlak bij de betrokken ministeries
- begeleidt evaluatieonderzoek

- stuurt landelijke projectmanagers aan
- draagt zorg voor landelijke verspreiding opbrengsten voorbeeldprojecten

Stichting RAAK
- beheert subsidie-gelden VWS

- ondersteunt landelijke projectmanagers

Landelijke projectmanagers
- werken plannen uit in samenwerking met de Regio's Raak

- begeleiden Regio's Raak totale proces
- bewaken en stimuleren voortgang ontwikkelingen in de regio's

- rapporteren voortgang aan landelijke begeleidingscommissie en Stichting RAAK
- begeleiden proces- en effectevaluatie

Adviesbureau Van Montfoort

- draagt zorgt voor evaluatie-onderzoek Regio's Raak (zowel proces-als effectevaluatie)

6.2 Regionaal

Dagelijks Bestuur SWM/GGD Westelijke Mijnstreek
- stelt projectleider aan

- zorgt voor de directe aansturing van de projectleider
- legt (financiële) verantwoording af aan subsidieverstrekker Stichting RAAK

- neemt kennis van hoofdlijnen project

Stuurgroep
- is op de hoogte van de opzet en aanpak binnen Regio Raak

- beslist over voortgang op hoofdlijnen
- waarborgt continuïteit/inbedding activiteiten bij positieve effecten (zowel inhoudelijk als financieel)

Klankbordgroep

- adviseert over planvorming Regio Raak (aan projectleider en projectgroep)
- bewaakt voortgang werkplan Regio Raak

- zorgt voor randvoorwaarden en draagvlak binnen de eigen organisatie voor het werkplan Regio
Raak

- koppelt relevante informatie terug naar directie/management én medewerkers van de eigen
instelling

Samenwerkingsverband/Stuurgroep Huiselijk geweld

- is op de hoogte van ontwikkelingen binnen Regio Raak
- legt verbanden tussen activiteiten Regio Raak en activiteiten samenwerkingsverband
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Projectleider

- is verantwoordelijk voor opstellen werkplan, begroting, tussentijdse voortgangsrapportages
- is voorzitter projectgroep

- neemt deel aan aan stuurgroep, klankbordgroep, samenwerkingsverband huiselijk geweld en
werkgroepen

- is budgethouder
- rapporteert voortgang aan Stichting Raak / Ministerie VWS

- levert gegevens aan voor proces- en effectevaluatie
- draagt zorg voor structurele inbedding van activiteiten

Projectgroep
- levert bijdrage aan opstellen werkplan en implementatie hiervan

- zorgt voor voldoende draagvlak en middelen voor inhoud werkplan binnen eigen organisatie
- werkt mee aan proces-en effectevaluatie

Werkgroepen op onderdelen

- werken voorstellen van de projectgroep concreet uit
- geven uitvoering aan onderdelen werkplan

- rapporteren aan projectleider/projectgroep over voortgang
(zie bijlage 2 voor een overzicht van de voorgenomen werkgroepen)

7. Begroting

Per Regio Raak is in totaal voor drie jaar per jaar _ 83.250,- beschikbaar. In totaal is dat _ 249.750,-
voor de gehele projectperiode (=1 juli 2003 tot 30 juni 2006).

De begroting voor de Westelijke Mijnstreek ziet er als volgt uit (per jaar):

Coördinatie _ 45.000,-

Projectondersteuning _  10.000,-

PR/Communicatie _  3.000,-

Flexbudget (t.b.v. uitvoering activiteitenplan) _ 15.000,-

Conferentiekosten, drukkosten e.d. _  2.000,-

Opleiding, bijscholing _  1.500,-

Vergaderkosten _  1.000,-

Kantoorbenodigdheden _  1.000,-

Reis-en verblijfskosten _  1.000,-

Accountantskosten _  2.000,-

Onvoorzien _  1.750,-

Totaal per jaar _ 83.250,-

Totaal 3 jaar _ 249.750,-


