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Zorggroep Almere voert experiment gezinscoaching uit
Jeugdverpleegkundige Marja Wolters en algemeen maatschappelijk werker Hanneke Tanger zijn van 1 september 2004
tot 30 juni 2006 voor een aantal uren in de week ‘gezinscoach’. Het experiment ‘gezinscoaching’ is een onderdeel van
Zorg Nabij. Doel is methodische handvatten ontwikkelen voor ‘gezinscoaching’, in aansluiting op landelijke ervaringen en
wet- en regelgeving. Tevens moet het experiment aanbevelingen opleveren over welke beroepsgroep(en)
gezinscoaching kunnen uitvoeren en hoe dit eventueel kan worden ingebed: als specialisme of geïntegreerd in de
reguliere werkwijze. Marja en Hanneke zullen via het AMK verwijzingen krijgen van gezinnen voor gezinscoaching.

Hulp aan huis in gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland, Stichting Boschhuis en Orthopedagogisch centrum De Reeve ontwikkelen een
methodiek voor hulpverlening in gezinnen na constatering van kindermishandeling. Het NIZW is betrokken bij deze
ontwikkeling. In oktober kunnen de eerste gezinnen worden verwezen voor hulp na constatering van kindermishandeling.

Nulmeting Regio RAAK Flevoland
Adviesbureau Van Montfoort doet onderzoek naar de effecten van de Regio’s RAAK. Dit voorjaar is de nulmeting
gehouden onder 19 Urkse en 128 Almeerse ouders en 21 Urkse en 108 Almeerse beroepskrachten van BJZ, JGZ,
HomeStart, VVE, GGV en het algemeen en schoolmaatschappelijk werk. Enkele uitkomsten:
→   De problemen waar ouders mee zitten hebben vooral betrekking op:
- luisteren naar ouders en gehoorzamen (circa 70%)
- druk en agressief gedrag van de kinderen (circa 40%)
- ontwikkeling en gezondheid kind (eten, slapen, praten, zindelijkheid) (circa 40%).

→   Als een ouder het probleem met een professional bespreekt gebeurt dit vooral met de leerkracht (56%), de huisarts
(52%) en het consultatiebureau (44%).

→   De beroepskrachten geven aan dat er onvoldoende aanbod is van kortdurende gesprekken met ouders en van het
‘hulp-aan-huisaanbod’, zoals opvoedingssteun, huisbezoeken, Home Start, video-hometraining.

→   De beroepskrachten werden het afgelopen half jaar geconfronteerd met de volgende knelpunten:
- 151 keer met een opvoedvraag of probleem waar geen passend aanbod voor bestaat in de regio
- 178 keer kwam de gewenste hulp bij een doorverwijzing te laat op gang
-  93 keer verdween een cliënt uit beeld.

→   Eenderde voelt zich niet voldoende toegerust om vermoedens van kindermishandeling te bespreken.
→ De beroepskrachten die meededen aan het onderzoek hadden gezamenlijk het afgelopen jaar 219 maal een

vermoeden van kindermishandeling.
→   Binnen iedere beroepsgroep leeft in meer of mindere mate de opvatting dat het niet tot zijn taak hoort om na te gaan

of een cliënt arriveert of een terugkoppeling te geven na een verwijzing.

Samenwerking met project Aanpak Huiselijk Geweld Flevoland

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden.nl of www.hvdf.nl, button GGD, of neem contact
op met de projectleider van Regio RAAK Flevoland: Marian van Leeuwen, 036-5357321 of raak-flevoland@hvdf.nl
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Kindermishandeling is een vorm van huiselijk geweld. Samen met het project
Aanpak Huiselijk Geweld Flevoland wordt een training in ‘ketensamenwerking’
georganiseerd in het najaar van 2004 voor beroepskrachten die met kinderen,
ouders en andere volwassenen werken in een gemeente of stadsdeel.

Uitgangspunten bij ketensamenwerking zijn:
- Beroepskrachten zijn deskundig, vaardig en bereid om bij huiselijk geweld /

kindermishandeling te signaleren, te beoordelen, te verwijzen en hulp te
verlenen.

- Beroepskrachten realiseren zich welke positie ze op welk moment innemen
in de keten en waar de eigen deskundigheid en taak ophoudt en die van de
ketenpartner begint.
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