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Raak is altijd prijs !
Dit is de controversiële titel van een lezing die donderdag 04 november 2004 werd gehouden tijdens een mini-
symposium ter gelegenheid van de ondertekening van een convenant Huiselijk Geweld in Zuid-Limburg.  Naast
enkele wetenswaardigheden, feiten én een beknopt overzicht van de actuele stand van zaken werd tijdens deze lezing
gepoogd de aanwezigen duidelijk te maken dat kindermishandeling een ingewikkeld en weerbarstig probleem is dat
een intersectorale en multidisciplinaire samenwerking vereist. En dáár is Regio RAAK, ook in de Westelijke
Mijnstreek, nog altijd volop mee in de weer.
En met succes !!

Middels deze nieuwsbrief wordt de lezer een blik in de RAAK-keuken gegund in een poging duidelijk te maken dat
diverse instellingen en organisaties inmiddels, op basis van de gedeelde overtuiging dat samenwerking de beste basis
biedt voor een optimale aanpak van opvoedingsproblemen en gesignaleerde kindermishandeling, de handen mee uit
de mouwen hebben gestoken.



Enkele succesvolle ontwikkelingen

1. Thuiszorg Westelijke Mijnstreek start binnenkort in Born met een experiment waarbij, naast reguliere
consultatiebureau-activiteiten tevens groepsconsultaties worden verzorgd ; bedoeling is gebruik te maken van
het stimulerende en motiverende effect van de groep waarbij herkenning van problemen, onderlinge
verbondenheid en directe, primaire ondersteuning als katalysator kunnen dienen voor het voorkomen of effectief
verhelpen van opvoedingsproblemen.

2. Bij en dóór de Thuiszorg wordt begin 2005 de methodiek van video-home-training geïntroduceerd. Daarbij
wordt de thuissituatie practisch en doelgericht –letterlijk- in beeld gebracht waarna deze beelden, in het kader
van opvoedings-ondersteuning aan ouders worden getoond en met hen besproken.

3. In risicovolle gezinssituaties zullen preventieve huisbezoeken worden gebracht door Jeugdgezondheidszorg ; de
(verhoogde) risicotaxatie zal geschieden op basis van een checklist die verpleegkundigen in staat stelt een
geobjectiveerde beoordeling te maken. Dit alles binnen het maatwerk-pakket waarover met de gemeente Sittard-
Geleen inmiddels sluitende afspraken zijn gemaakt.

4. Er vinden nog steeds huiskamerbijeenkomsten plaats onder begeleiding van Partners in Welzijn.Tijdens deze
laagdrempelige meetings spreken min of meer bij elkaar bekende ouderparen op vertrouwelijke, ondersteunende
wijze over verschillende opvoedkundige thema’s.

5. Het project Gezinscoaching, waaraan eveneens door Partners in Welzijn wordt deelgenomen, verloopt minder
stormachtig dan verwacht ; momenteel loopt er een onderzoek naar de oorzaken waarna bezien wordt of deze
nieuwe loot aan de hulpverleningsboom verder bestaansrecht heeft.

6. Onder regie van de gemeente Sittard-Geleen wordt, samen met Bureau Jeugdzorg, Thuiszorg en de GGD,
gesproken over de opzet van wijkgerichte steunpunten Opvoeding ; alhier kunnen ouders en andere direct
betrokkenen terecht met alle vragen op het gebied van opvoeding en verzorging.

7. Teneinde het hulpverleningsaanbod binnen de regio beter op elkaar af te stemmen vindt er, m.m.v. het
expertisecentrum van het NIZW  nog deze maand een bijeenkomst met zorgaanbieders plaats. Belangrijk is dat
enerzijds het actuele zorg- en hulpaanbod in kaart wordt gebracht en anderzijds dat de bekendheid en
bereikbaarheid, voor zowel hulpverleners als zorgvragers, van het zorgaanbod verbeterd worden.

8. De Meldcode Kindermishandeling, waarover diverse instellingen zich de afgelopen maanden hebben gebogen,
heeft het levenslicht gezien ; de tekst van deze practische handleiding die instellingen in staat stelt een intern
protocol op te stellen waarmee signalen van mogelijke kindermishandeling adequaat kunnen worden opgepakt,
zal worden aangeboden aan de Projectgroep RAAK .



….. en verder ;

•  wordt de brochure RAAK Westelijke Mijnstreek goed ontvangen ; er bereiken ons vele signalen van instellingen
die aangeven de brochure goed te kunnen hanteren ; ….. er zijn nog exemplaren beschikbaar voor
belangstellenden !

•  vindt er in de week van 14 t/m 20 november a.s. een themaweek plaats op radio en TV onder de titel
•  “Geheim Geweld” ; tijdens deze week zullen verschillende omroepen op vele momenten speciaal aandacht

besteden aan kindermishandeling ; let op de aankondigingen in kranten en omroepbladen
•  heeft dagblad De Limburger n.a.v. eerdergenoemde lezing op 04 november j.l. interesse getoond en zal er

binnenkort een interview met ondergetekende worden gepubliceerd
•  is projectleidster Judith Aerdts op 23 september j.l. de trotse moeder geworden van zoon Luuk ; moeder en zoon

verkeren in blakende gezondheid en genieten momenteel volop van hun eerste weken samen !

…….. en tot slot ;

•  dank aan alle deelnemers en betrokkenen voor hun enthousiaste inzet en de constructieve amenwerking,
•  hoop ik op veel creativiteit en eenzelfde enthousiasme voor de komende periode
•  en wens ik jullie allen alvast het allerbeste voor 2005,

mede namens Judith,
met vriendelijke groeten,

Jos Mevis




