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Pats Boem RAAK! 
Aanpak kindermishandeling in Amsterdam-Noord 

 Talloze kinderen leven dagelijks in grote angst: ze zijn bang om seksueel 
misbruikt te worden, bang voor lichamelijk letsel of ze worden emotioneel 
geterroriseerd. Om dit probleem aan te pakken is de landelijke actiegroep 
RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) opgericht. Vier 
regio’s zijn als proefregio’s RAAK uitgekozen om te komen tot een effectieve 
aanpak van kindermishandeling, gericht op het voorkomen, het signaleren en 
het reageren op (meldingen van) mishandeling. Het stadsdeel Amsterdam 
Noord is een van deze regio’s. 

 Uitgangspunt van de aanpak is dat kindermishandeling het beste voorkomen 
kan worden door waar dat nodig is hulp en ondersteuning te bieden aan 
gezinnen, direct na of zelfs nog voor de geboorte van een kind 
(Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering). De realisatie van 
vier steunpunten O&O in de wijk zijn hier een concreet voorbeeld van.  

 Wanneer kindermishandeling feitelijk al plaatsvindt, hebben kinderen er 
belang bij dat anderen dat zo snel mogelijk opmerken (signaleren). Een 
belangrijk onderdeel van de aanpak is het vergroten van de deskundigheid 
op het gebied van kindermishandeling bij de mensen die dagelijks met 
kinderen werken. Leraren en verzorgers signaleren dan niet alleen tijdig dat 
er iets aan de hand is, ze leren ook hoe ze hier het beste op kunnen 
reageren.  

 Ook is er aandacht voor de inzet van hulp om de mishandeling te stoppen en 
de schade te herstellen. Deze hulp aan kinderen dient goed, snel en 
professioneel te zijn bij de eerste signalen en bij het daadwerkelijk 
voorkomen van kindermishandeling in gezinnen.  

 
 In Amsterdam Noord werken we met elkaar samen aan het doel kinderen te 

laten opgroeien in een veilige en prettige omgeving zonder angst.   
 
 In deze informatiebrief is te lezen wat er tot nu toe is gerealiseerd in Noord 

en wat de plannen zijn. Wilt u ons plan van aanpak lezen dan kunt u deze 
downloaden via www.raak.org.  

 Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleiding RAAK: Michèle 
Hering (coördinator), tel.nr. 020-6349295, of Mayke Nieuwenhuis, tel.nr.020-
6349624 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raak.org/


Eén jaar regio-RAAK Amsterdam: 
wat is er inmiddels gedaan en wat staat er op de 

planning? 
 De start  
 Als eerste is door de projectleiding RAAK in 2003 een rondje Noord gedaan, 

langs alle instellingen die met kinderen werken. 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?  

  
  
 Niet anders maar beter  
 Veel tijd is het afgelopen jaar besteed aan de inbedding van de aanpak 

kindermishandeling in het jeugdbeleid van het stadsdeel. Centraal stond dat 
we met RAAK niet opnieuw het wiel gaan uitvinden. Niet anders maar beter 
werd en is het motto van Noord.  

 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).  

 Op 13 mei jl. presenteerden we onze plannen op een drukbezochte 
startbijeenkomst. Naast een presentatie van de projectleiding werd ook 
informatie gegeven over privacywetgeving in relatie tot kindermishandeling, 
de werkwijze van het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) en over 
het onderzoek wat in het kader van Raak wordt verricht onder ouders en 
professionals (Zie voor het verslag van de startbijeenkomst d.d. 13-5-04  
www.raak.org). 

 
 Drie speerpunten staan in Amsterdam-Noord centraal: 
 1. Verbeteren van de sluitende aanpak tussen verschillende (voorzieningen 

van) instellingen, o.a. een minimaal aanbod Opvoedingsondersteuning en 
Ontwikkelingsstimulering (O&O) 

 2. Voorlichting en deskundigheidsbevordering van professionals en het 
vrijwilligerskader  

 3. Aanpak huiselijk geweld, waarbij centraal staat dat aandacht voor 
kindermishandeling een structureel onderdeel is van deze aanpak    

 
 
 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O) 
 Voor RAAK is het van belang dat ouders snel en adequaat geholpen worden 

bij het vinden van antwoorden op vragen die met opvoeden en opgroeien te 
maken hebben. Maar ook dat mensen die werken met kinderen weten hoe 
ze hun “zorgen maken over een kind” kunnen omzetten in daden.  

 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 
(neergelegd in het zogenaamde visiedocument O&O). Realisatie van vier 
steunpunten (gebiedsgericht, gekoppeld aan de Ouder-en-kindcentra) maakt 
hier onderdeel van uit.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Onze plannen: voorlichting en trainingsaanbod 
 Eind september wordt speciaal voor de sportverenigingen die het stadsdeel 

rijk is een themabijeenkomst georganiseerd over aanpak 
kindermishandeling. Een dergelijke bijeenkomst is ook in voorbereiding voor 
andere organisaties die met kinderen werken (waaronder de allochtone 
zelforganisaties). 

 In samenwerking met het AMK zal een uitgebreid aanbod van voorlichting en 
training worden aangeboden door RAAK aan professionals, maar vooral ook 
voor deze sportverenigingen en ander vrijwilligerskader. Middels het 
bijwonen van voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten kan men leren hoe je 
kindermishandeling kunt herkennen en hoe je in deze gevallen moeten 
handelen. We gaan ervoor zorgen dat in totaal maar liefst 1500 professionals 
en vrijwilligers aan deze bijeenkomsten over  “kindermishandeling” kunnen 
deelnemen.   

 De projectleiding RAAK heeft een planning gemaakt voor de komende twee 
jaar. Vanaf oktober 2004 wordt gestart met de uitvoering ervan. Deze worden 
bekostigd door RAAK.  

 
  
 Ketenkringen  
 Een van de belangrijkste opbrengsten van RAAK moet zijn dat er in de keten 

van zorg voor kinderen zo min mogelijk hiaten zijn (sluitende aanpak). 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 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 drie 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.  

 
  
 Tenslotte 
 We hebben uw medewerking nodig voor het welslagen van ons project, om 

te bereiken dat alle kinderen kunnen opgroeien in een veilige en prettige 
omgeving.   

 
 Wilt u reageren? Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de 

projectleiding RAAK: Michèle Hering (coördinator), tel.nr. 020-6349295, of 
Mayke Nieuwenhuis, tel.nr.020-6349624 . 

 
 Meer informatie over Raak en de aanpak kindermishandeling kunt u vinden 

op de onderstaande websites.  
 www.Raak.org
 www.kindermishandeling.nl
 www.noord.amsterdam.nl  
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