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Jaarverslag Regio-RAAK Amsterdam-Noord juli 2003-2004

Eén jaar regio-RAAK Amsterdam. We laten in dit verslag zien wat we in het eerste RAAK-jaar hebben
gedaan. Geen chronologisch overzicht, maar wel willen we aangeven op welke manier we toewerken
de doelstelling van RAAK te realiseren.

Doelstelling van RAAK is:
– een opvoedingsondersteunend aanbod voor alle 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, zodat duidelijk kan worden

hoe, in de context van het bestrijden van kindermishandeling, de opvoedingssituatie in en
rond mishandelende gezinnen, veel beter dan nu ondersteund en begeleid kan worden.

De start
Na het aanstellen van de projectleider d.d. 1 september 2003, konden we in Amsterdam-Noord aan de
slag. De projectleiding bestaat uit 2 personen. De beleidsadviseur Jeugd&Onderwijs van de sector
welzijn en onderwijs (SWO) van het stadsdeel Amsterdam-Noord werd voor 16 uur voor RAAK
vrijgesteld. Per 1-1-‘04 werd, ook voor 16 uur, een (junior)beleidsmedewerker van dezelfde sector
toegevoegd aan het project.
De eerste, nog globale plannen die we geschreven hadden om “mee te dingen” een RAAK regio te
worden, moesten worden uitgewerkt. Een rondje Noord, langs alle instellingen die met kinderen
werken stond als eerste op het programma. Niet voor een kennismaking, maar om te kijken of we met
elkaar zaken kunnen doen. (Zie bijlage 1) Opvallend was de positieve houding van alle medewerkers
die wij in dit kader gesproken hebben. We stelden twee vragen: wat is er volgens uw instelling nodig
om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren? En hoe kan RAAK de bij u aanwezige kennis op
dit terrein benutten?
We gaan met RAAK niet opnieuw het wiel uitvinden. Niet anders maar beter werd het motto van
Noord.

Wat wil RAAK niet:
We willen voorkomen dat RAAK het zoveelste project wordt. We willen geen nieuwe
organisatiestructuur. De instellingen moeten binnen hun huidige taakopdrachten met de
(verbeterde)aanpak kindermishandeling aan de slag. Met RAAK zoeken we aansluiting bij het
reguliere werk en willen we de bekendheid en toegankelijkheid van het aanbod aan ouders vergroten.
Er zijn al diverse netwerken van verwijzers, signaleerders en aanbieders van zorg. Ook is er een scala
aan cursussen. Over het algemeen zijn deze goed georganiseerd. Door verschillende ‘aanpakken’ te
combineren wordt in Amsterdam-Noord niet gestapeld met projecten, maar worden projecten aan
elkaar geschakeld.

Wat wil RAAK wel?
- Alle producten en diensten onder de loep nemen.
- Veel meer dan voorheen kennis met elkaar delen.
- Focussen op de kwetsbare overgangen in de keten van het jeugdbeleid.
- Gebruik maken van inzichten die verkregen zijn uit andere projecten. Bijv. OKC en CtC1.
- Werk maken van voorlichting en deskundigheidsbevordering.

                                                            
1 Het stadsdeel is van mening dat een aanpak ter bestrijding van kindermishandeling in samenhang met Ouder-
en-kindcentra (OKC) en Communities that Care (CtC) ontwikkeld moet worden. Een Ouder-en-kindcentrum
(OKC) is een plek waar alle ouders, vanaf zo vroeg mogelijk in de zwangerschap tot het moment dat het kind
naar de basisschool gaat, terechtkunnen met vragen over de ontwikkeling van het kind, de gezondheid en de
opvoeding. Het is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
opvoedingsondersteuning en het stadsdeel. Communities that Care (CtC) is een lange termijn strategie gericht op
het voorkomen van bepaald probleemgedrag onder jongeren (geweld, jeugddelinquentie, problematisch gebruik
van alcohol en drugs, schooluitval en tienerzwangerschap.) CtC is wijkgericht, kent een wetenschappelijke basis
en werkt stapsgewijs aan het terugdringen van dit probleemgedrag.
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We willen bereiken dat:
- kinderen goed, snel en professioneel geholpen worden bij de eerste signalen;
- er zo effectief mogelijk gereageerd wordt op gemelde gevallen;
- er een gecoördineerde, doelgerichte, integrale aanpak plaatsvindt.

Anders gezegd wil RAAK wil de condities verbeteren waaronder gezinnen kunnen opvoeden. In
Amsterdam-Noord is het doel drieledig: een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig aanbod, een heldere
overlegstructuur en onderlinge samenhang door inzichtelijke en concrete afspraken.

Plan van aanpak
Wat zijn we gaan doen? Contacten leggen, veel kennis vergaren en die kennis met anderen delen.
Vragen die daarbij gesteld werden: welke problemen doen zich voor (inventarisatie risico’s), wat wordt
eraan gedaan (welk aanbod voor welke doelgroep) en gebeurt dit wel op de juiste manier (is de
aanpak effectief en meetbaar.)
Veel tijd is het afgelopen jaar besteed aan de inbedding van de aanpak kindermishandeling in het (al
eerder geformuleerde) jeugdbeleid van het stadsdeel2. Hoe positioneer je zo’n project? Hoe laat je het
eigene ervan zien, binnen de bestaande kaders? Het was een hele klus om een gezamenlijke visie en
aanpak die ook op details wordt gedeeld, te formuleren.
Het uiteindelijke resultaat ervan is het plan van aanpak met de pakkende titel; Pats Boem RAAK!
(maart 2004)3. De doelen beschreven we SMART4. Op 13 mei presenteerden we onze plannen op
een drukbezochte startbijeenkomst Regio-RAAK Amsterdam-Noord.5

Met de landelijke procesleiding RAAK is, naast de inhoudelijke ondersteuning, gekeken hoe het
raamwerk voor de regio’s Raak6 (35 actiepunten) in ons plan is, cq kan worden opgenomen.

3 speerpunten staan in Amsterdam-Noord centraal:

1. Verbeteren van de sluitende aanpak
� RAAK werkt aan een methodische beschrijving van het signaleren, toeleiden,

verwijzen en terugkoppelen. RAAK werkt aan betere afstemming van signaleer en
verwijsinstrumenten.

� Het stadsdeel wil een gezinsaanvullende infrastructuur bieden door een
vraaggericht gebiedsgericht aanbod O&O te organiseren.

� Per buurt zal een steunpunt komen waar ouders met al hun vragen over
opvoeding terechtkunnen.

� Tussen aanbieders zullen de verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgesproken. Dit
ter voorkoming van overlap en lacunes in het aanbod of hulpverlening.

2.  Voorlichting en deskundigheid bevordering
� In Amsterdam-Noord willen we voorlichting en deskundigheidsbevordering als

methode om kindermishandeling te helpen voorkomen een ruime plaats
toebedelen in ons RAAK project. Onervarenheid, voorzichtigheid, onwetendheid
maken nu vaak dat er niet adequaat gehandeld wordt.Een uitgebreid aanbod van
voorlichting en training zal samen met het advies en meldpunt kindermishandeling
(AMK) voor professionals, maar vooral ook voor sportverenigingen en ander
vrijwilligerskader worden aangeboden. Bewustwording, houding en vaardigheden
in het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, staat
daarbij centraal.

                                                            
2 Het stadsdeel werkt aan een hoogwaardig kwalitatief aanbod (algemeen, preventief en curatief) ten behoeve
van alle kinderen in de leeftijd van min 9 maanden tot ongeveer 23 jaar, en hun ouders. De lokale overheid is
verantwoordelijk voor de uitvoering van integraal jeugdbeleid, maar beschikt slechts in beperkte mate over de
middelen die daarvoor worden ingezet. Om goed te kunnen regisseren wil het stadsdeel dat alle betrokken
instellingen zich verbinden aan het geformuleerde beleid. Om die reden is de regiegroep integraal jeugdbeleid
ingesteld.
3 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de stadsdeelraad Amsterdam-Noord d.d. 25-5-2004
4 SMART: specifiek, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijdgebonden.
5 Zie ook verslag startbijeenkomst 13-5-04 (www.raaak.org)
6 Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt?    Door: Jo Hermanns, Coact consult.  Woerden
   1 April 2003
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3.  Aanpak huiselijke geweld
� Zowel de landelijke als de lokale overheid geeft de aanpak van huiselijk geweld

veel aandacht. Ook politie maakt dit tot speerpunt van beleid. Maar opvallend is in
veel plannen de “afwezigheid” van speciale aandacht voor kinderen die slachtoffer
of ooggetuige zijn van huiselijk geweld. Dat moet anders omdat onderzoek
aangetoond heeft dat problemen op latere leeftijd vaak zijn terug te voeren op
ervaringen van kindermishandeling in de kinder- en jeugdjaren.

� RAAK wil aandacht vragen voor verbeteringen in de samenwerking tussen
ketenpartners ter bevordering van het voorkomen en signaleren van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

� Belemmeringen7 bij het inschakelen van hulp die nu nog vaak worden ervaren
moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt.

Opbrengsten na 1 jaar Regio-RAAK
Uitdrukkelijk willen we aangeven dat wat er het afgelopen jaar in gang is gezet in het kader van het
effectiever maken van de aanpak kindermishandeling, niet alleen een verdienste van RAAK is
geweest. Veel collega’s Jeugdbeleid van het stadsdeel hebben daar een steentje aan bijgedragen. En
uiteraard ook de uitvoerende organisaties en instellingen.

Speerpunt 1: verbeteren van de sluitende aanpak
•  Door het stadsdeel is in het vervolg op het BANS (bestuursakkoord nieuwe stijl) met BJAA

een contract opgesteld dat moet voorzien in een verbetering in de aansluiting lokaal jeugd
beleid en jeugdzorg. (Inzet aansluitingsbudget ROA).8

•  In het kader van de organisatie van een gezinsaanvullende infrastructuur zijn de eerste
aanzetten voor een visiedocument O&O op papier gezet. Dit wordt verder uitgewerkt en zal in
het najaar van 2004 worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.

•  De overlegstructuur O&O is beschreven en opdrachten aan alle “geledingen” zijn door het
stadsdeel geformuleerd.9

•  De Buurtnetwerken jeugdhulpverlening zijn op hun effectiviteit geëvalueerd.10

•  Er is een start gemaakt met het formuleren wat in de ogen van het stadsdeel en
samenwerkende partners een minimaal aanbod O&O zou moeten zijn. Besluitvorming wordt
nog in 2004 verwacht. Realisatie van 4 steunpunten (gebiedsgericht, gekoppeld aan de
Ouder-en-kindcentra) maakt hiervan onderdeel uit.

•  CtC stelt planmatig vast hoe de risicofactor problemen met gezinsmanagement gezamenlijk
door verschillende organisaties preventief en gericht aangepakt dient te worden. Hiervoor zijn
vanaf 2000 in Amsterdam-Midden-Noord preventieprogramma’s ingezet die jaarlijks
geëvalueerd worden.

•  Er wordt in samenwerking met de GG&GD gewerkt aan een digitale sociale kaart. Daarmee
worden instellingen en hulpverleners beter in staat gesteld ouders te adviseren.

•  Er wordt gewerkt aan het totstandkomen van een productenboek O&O en eenduidig
foldermateriaal.

                                                            
7 De belemmeringen zijn: de toegankelijkheid van het hulpaanbod (laagdrempeligheid); de directe
beschikbaarheid van hulp (wachtlijsten); de beschikbaarheid van een specialistisch aanbod (om te komen tot een
volledig en samenhangend aanbod).
8 Samenwerkingsafspraken SDAN en BJAA (21 april 2004)
9 Door projectleiding OKC/RAAK 15-12-2003
10 SCO-Kohnstamm instituut onderzoek buurtnetwerken Amsterdam-Noord 15 juli 2004-07-22
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•  In de subsidiebeschikkingen van het stadsdeel zijn expliciet afspraken opgenomen over de
gewenste samenwerkingsrelaties die instellingen met elkaar aan moeten gaan op het terrein
van Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (O&O).

•  Bij de gemeente Amsterdam is een subsidieverzoek ingediend om een methodische
beschrijving te maken van het signalings-, toeleidings-, verwijs- en terugkoppelingsproces.
Daar is welwillend op gereageerd. Momenteel wordt nog gewerkt aan een uitgebreid
onderzoeksvoorstel.

•  In het kader van de OKC’s zijn met verloskundigen, kraambureau’s en JGZ
overdrachtsprotocollen van cliëntgegevens opgesteld. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Ouders zijn veelal bereid hier hun medewerking aan te verlenen.

Speerpunt 2: voorlichting en deskundigheidsbevordering
•  Met het advies en meldpunt kindermishandeling is op twee fronten regelmatig overleg gevoerd

over de gewenste aanpak in Amsterdam-Noord. Het zogenaamde strategisch beraad  en het
praktisch overleg. Het AMK wordt door de projectleiding van RAAK als een klankbord gebruikt
bij het uitwerken van de doelstelling. Dit leidt tot een vruchtbare samenwerking.

•  Het is de bedoeling dat zowel professionals als vrijwilligers bereikt worden. Met alle
instellingen zijn hierover al afspraken gemaakt. De projectleiding RAAK heeft in overleg met
het AMK een voorstel gemaakt voor de komende 2 jaar. Vanaf september 2004 kan gestart
worden met voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden bekostigd uit
het RAAK-budget.

Totaal
bereik
voorlichting

Totaal
aantal
voorlichtingen

Totaal bereik
training

Totaal aantal
trainingen (= 3
dagdelen)

Professionals /
instellingen

1280 52 168 14

Vrijwilligerskader 200 8 24 2

Totaal 1480 60 192 16

•  Eind september zal er speciaal voor de 114 sportverenigingen die het stadsdeel rijk is een
themabijeenkomst worden georganiseerd over aanpak kindermishandeling. Een dergelijke
bijeenkomst is ook in voorbereiding voor allochtone zelforganisaties die met kinderen werken.

Speerpunt 3: aanpak huiselijke geweld
•  In het Actieprogramma veiligheid van het stadsdeel Amsterdam-Noord11 is de aanpak huiselijk

geweld een van de speerpunten van het beleid. Stedelijk is er een plan van aanpak huislijk
geweld opgesteld waarin de stadsdelen een duidelijke rol krijgen toebedeeld. Daar wordt
momenteel invulling aan gegeven. De projectleiding RAAK is daar nauw bij betrokken.

•  In het najaar van 2004 zal een werkconferentie met alle ketenpartners worden georganiseerd.

•  Met het steunpunt relationeel geweld en Vrouwenopvang Amsterdam zijn de eerste
werkafspraken in dit kader al gemaakt.

•  De projectleiding van RAAK neemt deel aan de stedelijke coördinatiegroep zorg om
jeugd/voorlichting.12 De doelstelling is om te komen tot een eenduidige Amsterdamse
werkwijze, en daarmee afstemming en communicatie ten aanzien van de signalering en het
handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling13 bij kinderen van 0- 18 en/of hun
ouders. Een tweede doel is het vergroten van de bereidheid en handelingsbekwaamheid van

                                                            
11 Actieprogramma Veiligheid 2004/2005. Door Sector bestuurszaken stadsdeel Amsterdam Noord.
12 Plan van aanpak - werkgroep zorg om jeugd/voorlichting (concept juli 2004)
13 Ook oog-getuige zijn van mishandeling van hieronder.
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de medewerkers binnen de participerende instellingen in het signaleren en hanteren van
(vermoedelijke) situaties van kindermishandeling.

Ketenkringen
Een van de belangrijkste opbrengsten van RAAK moet zijn dat er in de keten van zorg voor kinderen
zo min mogelijk hiaten zijn. Naast hele inhoudelijke en praktische afspraken die de aanpak
kindermishandeling effectiever kunnen maken (per instelling) is het ook nodig onderling verwachtingen
uit te spreken. De projectleiding van RAAK Amsterdam-Noord wil daar graag gelegenheid voor geven
en heeft de zogenaamde ketenkringen bedacht. Aan de hand van een casus (aangedragen door de
instellingen zelf en/of het AMK) worden de zwakke en sterke schakels in de keten blootgelegd. Iedere
deelnemer uit de kring belicht zijn of haar werk, verwachtingen, teleurstellingen, successen etc. De
ketenkringen komen 3 keer (in de zelfde samenstelling) bij elkaar onder leiding van een
gespreksleider. Na iedere bijeenkomst wordt een concrete opdracht geformuleerd waarmee de
deelnemers, ieder binnen de eigen organisatie, mee aan het werk gaan. Doel is de samenwerking te
verbeteren, de ketenaanpak te analysen en te optimaliseren. Voor deze aanpak wil de projectleiding
het flexbudget van de RAAK-begroting inzetten.

In september zal in samenspraak met de instellingen dit voorstel verder worden uitgewerkt. Een
aantaal instellingen heeft al positief gereageerd op dit initiatief. Voorlopig wordt uitgegaan van de
volgende indeling:
Kring Jeugdzorg
Kring Opvoedingsondersteuning
Kring Primair Onderwijs
Kring Voortgezet Onderwijs
Kring Medisch
Kring Huiselijk geweld
Kring LVG

Onderzoek
De evaluatie van de regio-RAAK aanpak wordt uitgevoerd door Adviesbureau Van Montfoort.
Om te kunnen nagaan hoe de huidige situatie is en wat er aan het einde van de projectduur bereikt is,
wordt een zogenaamde voor- en nameting gehouden onder medewerkers van de instellingen en
onder ouders. Het onderzoek wordt dus aan het einde van de projectperiode nog een keer herhaald.
Bij het onderzoek onder de medewerkers gaat het om professionals die hulp en advies bieden bij
opvoedingsvragen en problemen en werken bij instellingen als bureau jeugdzorg, de
jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk en bij de welzijnsinstelling.
De volgende onderwerpen worden in de vragenlijst aan de orde gesteld:

•  De bekendheid met en de beoordeling van het bestaande aanbod op het gebied van
opvoedingsvragen/ problemen.

•  De beoordeling van de eigen toerusting en deskundigheid voor het bieden van
opvoedingsondersteuning (voldoende tijd, kennis en instrumenten).

•  De eigen toerusting en deskundigheid om signalen van problemen met risico’s van
kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling te onderkennen en bespreekbaar
te maken.

•  Eigen ervaringen met vermoedens van kindermishandeling (Hoe gehandeld? Hoe lang
speelden problemen al? Hoe lang heeft men gewacht met actie? Eventuele knelpunten bij
signalering/ melding/ doorverwijzing).

•  De praktische samenwerking met en afstemming tussen instellingen.

Met de voor- en de nameting onder ouders wordt nagegaan of de RAAK-aanpak in de ogen van
ouders een aantal verbeteringen heeft opgeleverd die bijdragen aan een sluitende aanpak bij
kindermishandeling. Door vergelijking van de resultaten van de voormeting en de nameting worden de
volgende vragen beantwoord.

•  Is de bekendheid van de instellingen die hulp bieden bij vragen en problemen rondom de
opvoeding, toegenomen?

•  Maken ouders die vragen en problemen hebben met de opvoeding, vaker gebruik van deze
professionals/ voorzieningen?
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•  Maken ouders die vragen en problemen hebben met de opvoeding, eerder gebruik van deze
professionals/ voorzieningen?

•  Zijn ouders meer tevreden over het gebruik van het aanbod van deze professionals/
voorzieningen?

De projectleiding RAAK heeft in nauw overleg met Bureau van Montfoort het onderzoek in Noord
uitgezet. Dat verliep niet van een leien dakje. Het duurde lang voordat alle medewerking van de
instellingen verkregen was en de enquêtes konden worden afgenomen. De respons is over het
algemeen vrij laag. Er wordt nog gekeken of dit kan worden verbeterd.

Overleg
Vier keer per jaar (georganiseerd door een van de regio’s) bespreken de projectleiders de voortgang
van het landelijk project RAAK. Dit jaar werd  de startbijeenkomst RAAK in het provinciehuis van
Flevoland georganiseerd. Daar zijn de vier regio-plannen aan het bestuur van RAAK en andere
belangstellenden gepresenteerd. De projectleiders onderhouden met elkaar ook contact via het
(besloten) forum op de website van RAAK. (www.Raak.org)
Per regio wordt overlegd met een van de twee projectleiders. Myra Ter Meulen ondersteunt de RAAK-
regio Noord. Met een zogenaamde tweede kring van organisaties die zich bezig houden met de
aanpak kindermishandeling wordt in cirkelbijeenkomsten kennis gedeeld. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door de landelijke projectleiding.
De projectleiding Raak-Noord heeft in overleg met het management van de eigen organisatie een
taakverdeling afgesproken.

Regio-Raak in het nieuws & publicaties
Op verschillende wijze zorgt de projectleiding, in samenspraak met de afdeling communicatie van het
stadsdeel, dat RAAK in het nieuws komt. Een greep hieruit:

•  SWS bericht Noord in beweging
•  SWO bericht SWO-nieuws
•  Folder Jeugdbeleid Jong in Noord
•  Nieuwsbrief OKC’s Amsterdam-Noord De Pionier
•  Tijdschrift kindermishandeling oktober 2003
•  Tijdschrift 0/25 november 2003
•  Tijdschrift Vroeg  juni 2004
•  Diverse landelijke en plaatselijke kranten

M.Hering, projectleider RAAK Amsterdam-Noord
23-7-2004
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Bijlage 1
Gesprekken met: Resultaat/afspraken
Basis Onderwijs (28 scholen)
     -      directies

- IB’ers
- team

Wordt in september ’04 mee gesproken. (= ingepland)
Wel is al overleg geweest met de Bredeschool
coördinatoren.
Enkele scholen hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

Voortgezet Onderwijs (8 lokaties)
- zorgcoördinatoren
- Mentoren
- Leerlingen

Overleg moet nog worden ingepland.
Enkele scholen hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst.

Leerplicht/RMC Hebben deelgenomen aan startbijeenkomst.
Team coördinator neemt deel aan netwerk Jeugd van
de afdeling.

SBN (buurtwerk Noord)
- peuterspeelzalen/VVE
- Kinderwerk
- Jongerenwerk
- O&O (pedagogische adviseurs)
- NSO

Zowel op management als uitvoerend niveau zijn
werkafspraken gemaakt. Enkele medewerkers hebben
deelgenomen aan startbijeenkomst RAAK.  SBN neemt
deel aan het onderzoek van van Montfoort.

Verloskunde / kraamzorg Zijn via OKC geïnformeerd. Kunnen deelnemen aan
deskundigheidsbevordering.

Raad voor de Kinderbescherming Er is twee keer overleg geweest. De Raad werkt graag
mee aan planontwikkeling RAAK. Idee van “keten-
kringen” spreekt hen aan.

Gezinsvoogdij (William Schricker
stichting)

Overleg moet nog worden ingepland

SAC / Amstelstad (jeugdzorg) SAC denkt  graag mee over verbeteringen in de (na)
zorg aan kinderen en gezinnen. Nader overleg hierover
moet nog plaatsvinden met andere aanbieders
jeugdzorg. Enkele medewerkers hebben deelgenomen
aan startbijeenkomst RAAK.

MOC (Medisch Orthopedagogisch
Centrum)

MOC denkt  graag mee over verbeteringen in de (na)
zorg aan kinderen. Nader overleg moet nog
plaatsvinden met andere aanbieders jeugdzorg. Enkele
medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

Altra-jeugdzorg Altra denkt graag mee over verbeteringen in de (na)
zorg aan kinderen. Nader overleg moet nog
plaatsvinden met andere aanbieders jeugdzorg. Enkele
medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

Mentrum (GGZ) Overleg moet nog worden ingepland
Politie Overleg, anders dan over aanpak huiselijke geweld

moet nog worden ingepland.
BJAA (jeugdzorg)
- Jeugdhulpverlening
- Jeugd reclasering
- Jeugd bescherming
- JAT (jeugdzorg advies team)
- SO&T

Regelmatig is er overleg. Incompanie zal een
trainingsaanbod worden verzorgd. (in overleg met GZ
medewerker) BJAA neemt deel aan het onderzoek van
van Montfoort.
Projectleiding RAAK nam deel aan studiebijeenkomst
over seksueel misbruik.

Vrouwenopvang Afspraken over specifiek aanbod in Noord zijn gemaakt
in het kader van aanpak huiselijke geweld
(Weerbaarheidstrainingen). Deelname aan ketenkring
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spreekt hen aan.
Doras
-  AMW (algemeen
maatschappelijk werk)
-  SMW (Schoolmaatschappelijk
werk)

Doras neemt deel aan het onderzoek van van
Montfoort. Enkele medewerkers hebben deelgenomen
aan startbijeenkomst RAAK. Deelname aan ketenkring
spreekt hen aan.

Huisartsen
- huisartsen vereniging

Met AHV is afgesproken dat RAAK na de zomer
geagendeerd wordt op het Noords overleg.
(presentatie)

 Ziekenhuis Boven IJ
- 1e hulp medewerkers
- Specialisten
- medewerkers afdeling
kindergeneeskunde

Wil kennis op het terrein KM verbreden door ook meer
samenwerking te zoeken bij instellingen in Noord.
Ziekenhuis werkt mee aan het “bouwen van nieuwe
structuren”
Wil hun expertise inzetten ook voor andere disciplines
Brengt KM in in maandelijks overleg met huisartsen
Ziekenhuis zal eigen ambities t.a.v. RAAK nog
formuleren. Regelmatig zal er overleg zijn.
Projectleiding RAAK was gast bij studiedag voor het
personeel.

SPIN (speeltuinen) /TOS (thuis op
straat)

Uitgaande van een verschillend kennis niveau van de
medewerkers wil de SPIN graag deelnemen aan het
deskundigheidsbevorderings aanbod. Enkele
medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

Kinderopvang (SKN) Onderzoekt intern welke mogelijkheden zij zien om
actiever deel te nemen aan overlegstructuur etc. in
Noord. Enkele medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

GG&GD
- JGZ
- SGZ

Regelmatig is er overleg. GGGD neemt deel aan het
onderzoek van van Montfoort. Uitgaande van een
verschillend kennis niveau graag deelname aan het
deskundigheidsbevorderings aanbod. Wens thema’s:
samenwerking; omgaan met agressie; verschil van
inzicht (wat is wel en wat geen KM); waarom hebben
sommige mensen wel en andere geen “voelsprieten”.
Enkele medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK.

Opbouwwerk Noord (ON) Enkele medewerkers hebben deelgenomen aan
startbijeenkomst RAAK. Over het betrekken van met
name allochtone organisaties bij de aanpak
kindermishandeling wordt in september overleg
gevoerd. (= ingepland)

Sportverenigingen en andere
vrijwilligersorganisaties

Bijeenkomsten worden i.s.m. het AMK belegd.

MEE Overleg moet nog plaatsvinden
OZC- Amstelmonde Enkele medewerkers hebben deelgenomen aan

startbijeenkomst RAAK. Nader overleg moet nog
gevoerd over praktische uitwerking van samenwerking.

Leger des Heils Er is kennis gemaakt met de medewerkers LVG-zorg.
Nader overleg moet nog gevoerd over praktische
uitwerking van samenwerking.

Sector Welzijn en Onderwijs Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden deel te
nemen aan diverse RAAK-bijeenkomsten.


