
Pats,

Boem,

RAAK !
project effectieve bestrijding kindermishandeling

in het Stadsdeel Amsterdam-Noord

Plan van aanpak

Michèle Hering
Mayke Nieuwenhuis

Amsterdam-Noord
16 Maart 2004



Pats,

Boem,

RAAK !
project effectieve bestrijding kindermishandeling

in het Stadsdeel Amsterdam-Noord

Plan van aanpak

Michèle Hering
Mayke Nieuwenhuis

Amsterdam-Noord
16 Maart 2004



2

Inhoudsopgave

Inleiding   3

Hoofdstuk 1 Niet stapelen maar schakelen   5
Over Amsterdam-Noord
Ketenbenadering
Hoe pakken we dit aan?
Vroegsignalering: een belangrijke actie in de ketenbenadering
Inbedding van RAAK in Amsterdam-Noord

Hoofdstuk 2 Effectieve aanpak kindermishandeling   8
Waar hebben we het over?
Waar doen we het voor?
Doel van de regio’s RAAK
Het zorgcontinuüm als uitgangspunt; van preventie tot interventie

Hoofdstuk 3 Aansluiting en sluitende aanpak  12
Signaleren, verwijzen, terugkoppelen = sluitende aanpak
Hoe pakken we dit aan?
Amsterdam-Noord en O&O
Concrete projecten
Van preventie naar interventie
Actiepunten bij hoofdstuk 3 in schema

Hoofdstuk 4 Aanpak huiselijk geweld en RAAK  20
Twee aanpakken: huiselijke geweld en kindermishandeling in Amsterdam
Beleidsontwikkelingen aanpak huiselijk geweld in Amsterdam-Noord
De taak van RAAK: niet anders maar beter
Actiepunten bij hoofdstuk 4 in schema

Hoofdstuk 5 U vermoedt het, ziet het, hoort het  24
Voorlichting en deskundigheidsbevordering
Voor professionals
Voor sportverenigingen en ander vrijwilligerskader
Actiepunten bij hoofdstuk 5 in schema

Hoofdstuk 6 Projectorganisatie  28
Taken projectleiding
Besluitvorming
Subsidieaanvraag
Coördinatorenoverleg regio’s RAAK
Overzicht organisatiestructuur Raak in Amsterdam-Noord

Hoofdstuk 7 Onderzoek en overdracht  31
Uitgangspunten van het onderzoek
De procesevaluatie
De effectevaluatie
Rapportage
Planning onderzoek
Overdracht
Begeleidingscommissie landelijk

Samenvatting 33

Lijst met afkortingen 35

Bijlagen 36



3

Inleiding

De actiegroep RAAK stelt zich tot doel in 4 regio’s in Nederland1 de werkwijze van
instellingen die met ouders en kinderen werken zo aan te passen, te verbeteren en aan
te vullen, dat aangetoond kan worden dat een effectieve aanpak van kindermishandeling
mogelijk is.
Doel 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.

Het stadsdeel Amsterdam-Noord is een van die 4 proefregio’s RAAK. Het ministerie van
VWS heeft voor 3 jaar subsidie beschikbaar gesteld om de plannen uit te werken. De
ambitie van Amsterdam-Noord is een zorginhoudelijk, kwalitatief hoogstaand én
laagdrempelig opvoedingsondersteunend aanbod te hebben voor alle kinderen en
ouders in Amsterdam-Noord die dat nodig hebben. Met RAAK zoeken we aansluiting bij
het reguliere werk en willen we de bekendheid en toegankelijkheid ervan vergroten.
Extra aandacht voor effectieve bestrijding van kindermishandeling zal een positieve
uitwerking hebben op het bestaande aanbod en de keten van het integraal jeugdbeleid
in Amsterdam-Noord.

Door de producten en diensten onder de loep te nemen en daar waar nodig te
verbeteren, zal naar verwachting de kwaliteit ervan kunnen toenemen. De afspraken
zullen (zoveel als mogelijk is) een structureel karakter hebben.

In dit plan van aanpak beschrijven we op welke wijze we in Amsterdam-Noord te werk
zullen gaan. Hoe het stadsdeel (verder) bouwt aan een keten van zorg en
waakzaamheid. De aanpak beslaat drie deelterreinen:

1) Aansluiting en sluitende aanpak.
2) Kindermishandeling binnen het project aanpak huiselijk geweld
3) Voorlichting en deskundigheidbevordering voor professionals,

sportverenigingen en andere vrijwilligerskaders.

Een uitwerking van de plannen en de motivatie waarom voor deze onderdelen gekozen
is, leest u in de hoofdstukken drie, vier en vijf. Voor zover nu al mogelijk zullen we ook
de beoogde resultaten zo goed mogelijk aangeven.

Naast de beschrijving van de specifieke aanpak op de drie deelterreinen, kunt u in dit
plan van aanpak ook lezen hoe het project is ingebed in het jeugdbeleid van het
stadsdeel. (Hoofdstuk één) In hoofdstuk twee wordt beschreven hoe de aanpak van
kindermishandeling effectiever kan worden.

                                                  
1 De vier regio’s zijn: Limburg: Westelijke Mijnstreek; Flevoland: Almere en Urk; Zaanstreek-Waterland en
 Amsterdam-Noord.
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Het project RAAK maakt onderdeel uit van een landelijk project. De organisatiestructuur
van het project binnen het stadsdeel en daarbuiten wordt beschreven in hoofdstuk zes.
Hoe de samenwerking gestalte krijgt, hoe de ondersteuning is geregeld en op welke
manier onderzoek wordt gedaan naar de voortgang en te bereiken resultaten leest u in
hoofdstuk zeven.

 

Tenslotte hebben we in een samenvatting de belangrijkste (aktie)punten nog even op
een rij gezet.
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Hoofdstuk 1
Niet stapelen maar schakelen

Over Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord is een heel divers samengesteld stadsdeel (ca. 87.000 inwoners).
Naast landelijke gebieden kent Noord ook gebieden met grootstedelijke problemen. Drie
wijken zijn speerpunt van het beleid. De Banne, Nieuwendam-Noord en Midden-Noord.
Achterstandbestrijding wordt er vanuit verschillende invalshoeken aangepakt. Dit vergt
een gerichte inspanning van de hele gemeenschap in de wijken. Vanuit
stadsvernieuwing, vanuit lokaal onderwijsbeleid en middels projecten gericht op reductie
van probleemgedrag, wordt planmatig gewerkt aan het wegwerken van achterstanden
en het vergroten van de leefbaarheid in de buurten. Vragen die daarbij gesteld worden:
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).

Het stadsdeel Amsterdam-Noord2 werkt aan een hoogwaardig kwalitatief aanbod
(algemeen, preventief en curatief) ten behoeve van alle kinderen en hun ouders in de
leeftijd van min 9 maanden tot ca. 23 jaar. Het doel van het integraal jeugdbeleid is om
het kind een zo groot mogelijke kans te geven om gezond op te groeien en het zo goed
mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Dit wil zeggen: opgroeien in
een veilige, leefbare omgeving, waarin de jongere een goede band heeft met zijn of haar
familie, leeftijdgenoten, de school en de wijk.
Belangrijk uitgangspunt in beleid en praktijk hierbij is de ketenbenadering van prof.
Schuyt3.

Ketenbenadering
In de ontwikkeling naar volwassenheid zijn stadia te onderscheiden, elk met hun eigen
sociale kader waarin integratie van de jeugd nodig is en waaruit uitval moet worden
voorkomen. Deze kaders (of domeinen) zijn respectievelijk: gezin, school, vrije tijd,
beroepsvoorbereiding en werk. Deze stadia moeten doorlopen worden om volwaardig
maatschappelijk te kunnen participeren. Het gaat met name om de overgangen tussen
sociale kaders - de schakels -, want daar zijn de uitvalrisico's het grootst. De
verschillende domeinen moeten zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten. Dan is de
kans om tussen wal en schip te raken kleiner.
Voorbeelden van slecht op elkaar aansluitende schakels zijn: geen overdrachtgegevens
voorschoolse periode naar scholen, slecht contact tussen ouders en scholen, geen
goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, en een slechte
aansluiting tussen opleiding en werk.

In Amsterdam-Noord is deze keten benadering al goed uit de verf gekomen. Deze
aanpak werkt omdat alle betrokken instellingen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen
om kinderen een zo groot mogelijke kans te bieden op te groeien in een veilige, leefbare
omgeving waarin ze een goede band hebben met hun familie, leeftijdgenoten, de school
en de wijk. In Amsterdam-Noord is visie en enthousiasme aanwezig, is ruimte voor
experimenten (Noord neemt deel aan diverse stedelijke en landelijke pilots) en kijken
instellingen bij elkaar in de keuken.

                                                  
2 Sector Welzijn en onderwijs, afdeling sociaal lokaal beleid
3 Kwetsbare jongeren en hun toekomst. Beleidsadvies gebaseerd op literatuurverkenning 1995. Door:
   Prof. Dr. C.J.M. Schuyt.
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Hoe pakken we dit aan?
De lokale overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van integraal jeugdbeleid, maar
heeft slechts in beperkte mate ook de beschikking over de middelen die daarvoor
worden ingezet. Om de regierol goed te kunnen uitvoeren wil het stadsdeel dat alle
betrokken instellingen zich committeren aan het geformuleerde beleid zodat er sprake is
van een samenhangend, hoogwaardig en toegankelijk aanbod voor alle ouders en
kinderen in Amsterdam-Noord. Om die reden is de regiegroep integraal jeugdbeleid
ingesteld.

De regiegroep wil in overleg met de directies van alle instellingen de schakels en de
overgangen tussen de domeinen zo concreet mogelijk aan elkaar smeden. Uitgangspunt
is dat de instellingen verantwoordelijk zijn en blijven voor hun kerntaken, maar elkaar
nodig hebben om te zorgen dat er niemand buiten de boot valt.
Aan instellingen en organisaties waar niet een directe subsidierelatie mee bestaat, is
gevraagd zitting te nemen in deze regiegroep (denk daarbij aan Politie, Openbaar
Ministerie, instellingen voor Jeugdzorg, etc.). Daar is in 2000 door veel partners in
jeugdbeleid gehoor aan gegeven4. Gezamenlijk is een actieplan opgesteld. Vastgelegd
is dat altijd één organisatie verantwoordelijk is voor de schakeling in de keten tussen
verschillende domeinen. Ieder actiepunt kent één probleemeigenaar. In de regel is dat
de grootste leverancier van producten van het betreffende actiepunt die samen met de
andere betrokken organisaties en het stadsdeel uitwerking voorbereidt en bewaakt. Met
andere woorden; tot het te leveren product moet komen waarover van te voren
prestatieafspraken worden gemaakt. Het jeugdbeleid van Amsterdam-Noord is zo
georganiseerd dat naast de directies en managers, ook uitvoerend medewerkers van de
instellingen zich buigen over deze vraagstukken. Zij participeren in stuurgroepen en
werkgroepen.

Voorwaarde voor regie:
Goede samenwerking, goede samenhang, korte lijnen, vertrouwen en een uitstekende relatie met
de instellingen waarop de lokale overheid niet direct invloed kan uitoefenen.

Het stadsdeel Amsterdam-Noord faciliteert de (zorg)instellingen bij de uitvoering van
preventieve programma’s die ouders ondersteunen bij hun opvoedingstaak. Dat gebeurt
niet alleen in financieel en kaderstellend opzicht, het stadsdeel neemt ook zelf initiatief.
De coördinatie van communities that care (CtC)5, brede school
samenwerkingsverbanden en de coördinatie van de ouder-en-kindcentra (OKC)6,
worden door het stadsdeel zelf uitgevoerd. Onder regie van lokale overheid werken de
samenwerkende instellingen aan de uitvoering van hun taak. Met folders, brochures en
voorlichtingsbijeenkomsten maakt het stadsdeel kenbaar aan de kinderen en ouders wat
er in Noord te doen is en waar men met vragen terecht kan. Het vinden van
ondersteuning en zorg voor ouders vergemakkelijken is daarbij het primaire doel.

Vroegsignalering: een belangrijke actie in de ketenaanpak

                                                  
4 Over het IJ. Nota Integraal Jeugdbeleid van het stadsdeel Amsterdam-Noord. Februari 2000
5 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. Zie ook bijlage 3.
6 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. Zie ook bijlage 1.
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Vroegsignalering is een kernbegrip binnen het jeugdbeleid van het stadsdeel. In
Amsterdam-Noord werken we met elkaar aan het verbeteren en versterken van de
keten. Doel van deze inzet is reductie van zwaardere zorginterventies in de jeugdzorg
en (op termijn) een afname van het percentage kinderen dat mishandeld wordt.
Momenteel, en zeker nu ook RAAK als project in Noord kan worden uitgevoerd, bekijken
en vergelijken we alle signaleer- en verwijsinstrumenten van de diverse instellingen met
elkaar. Zoals protocol vangnet jeugd, handleiding methodisch verwijzen, protocol
signaleren kindermishandeling, protocol psycho-sociale ontwikkeling etc. Het beter op
elkaar afstemmen van deze signaleer- en verwijsprotocollen, is voor Amsterdam-Noord
een uitdaging. Methodiekontwikkeling en voorlichting horen daarbij.
RAAK wil na afloop van het project een antwoord kunnen geven op de vraag: Wie zorgt
ervoor dat de zorg aan kinderen en ouders (na vaststelling van kindermishandeling) ook
daadwerkelijk effectief is? Het organiseren van casemanagement, vooruitlopend op de
nieuwe wet op de jeugdzorg, speelt daarbij een belangrijke rol.

Inbedding van RAAK in Amsterdam-Noord
Er zijn diverse netwerken van verwijzers, signaleerders en aanbieders van zorg. Ook is
er een scala aan cursussen. Over het algemeen zijn deze goed georganiseerd. De
regiegroep integraal jeugdbeleid koppelt informatie, verbetert waar nodig de
infrastructuur en spoort lacunes op (bijvoorbeeld onvoldoende bereik van beoogde
doelgroepen). Door verschillende “aanpakken” te combineren wordt in Amsterdam-
Noord niet gestapeld met projecten, maar worden projecten geschakeld7.

RAAK is een voorbeeld van zo’n nieuwe aanpak die ingebed wordt in de bestaande
structuur. Met de komst van RAAK verandert er organisatorisch weinig. Amsterdam-
Noord is van mening dat een aanpak ter bestrijding van kindermishandeling in
samenhang met projecten als OKC en CtC ontwikkeld moet worden. Daarmee vergroot
je dat de kans van slagen van alle projecten.

We durven te stellen dat de infrastructuur voor het project RAAK in Noord aanwezig is.
De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van
samenwerkingsverbanden en de (mogelijke) gezamenlijke aanpak van problemen. Nu is
het de tijd de producten en diensten onder de loep te nemen en daar waar nodig te
verbeteren.

De ambitie van Amsterdam-Noord is een zorginhoudelijk, kwalitatief hoogstaand, laagdrempelig
aanbod te hebben voor alle kinderen en ouders in Noord die dat nodig hebben.

                                                  
7 In hoofdstuk 3 wordt  nader ingegaan hoe wij dit in de praktijk hebben georganiseerd.
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Hoofdstuk 2
Effectieve aanpak kindermishandeling

Waar hebben we het over?
Zeer veel verschillende programma’s, tientallen verschillende instanties, honderden
hulpverleners en nog steeds vallen er kinderen en jongeren buiten de boot en lopen
schade op bij hun ontwikkeling. Dat lijkt bijna onmogelijk met zoveel menskracht en
middelen. Toch blijkt het in de praktijk vaak erg lastig om een goede afstemming binnen
complexe beleidsvelden als aanpak kindermishandeling te realiseren. Het formuleren
van een gezamenlijke visie en aanpak, die ook op details wordt gedeeld is een hele klus.

Waar doen we het voor? 8

Internationale schattingen wijzen erop dat in de westerse landen tussen de 1,6 % en
3 % van de kinderen onder de achttien jaar fysiek mishandeld, verwaarloosd of seksueel
misbruikt worden. (Uitgaande van deze schattingen gaat het in Noord om ongeveer 300
tot 600 kinderen.) Fundamentele rechten van kinderen9 worden geschonden: recht op
vrijwaring voor lichamelijk of psychisch geweld, recht op de noodzakelijke zorg om te
kunnen opgroeien en recht op respect voor hun lichamelijke en geestelijke integriteit.
De aandacht voor kindermishandeling heeft wereldwijd een nieuwe impuls gekregen
door het vrijwel over de gehele wereld vastgestelde Internationale Verdrag voor de
Rechten van het Kind. In steeds meer landen wordt duidelijk dat er sprake is van een
groot probleem met zeer ingrijpende gevolgen voor individu en samenleving. Uit
onderzoek komt naar voren dat kindermishandeling een van de belangrijkere
doodsoorzaken van kinderen is. In Nederland overlijden jaarlijks naar schatting vijftig tot
honderd kinderen ten gevolge van kindermishandeling. Voor vele andere kinderen heeft
kindermishandeling een sterk negatieve invloed op hun verdere uitgroei en ontwikkeling.
Enkele voorbeelden van bevindingen uit onderzoek: uit de dossiers van chronisch
delinquente jongeren blijkt dat er in bijna alle gevallen sprake was van ernstige
mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in de kinderjaren. Vaak wordt een
probleem over verschillende generaties doorgegeven. Eén op de drie kinderen die
mishandeld zijn, blijken later als ouder hun eigen kind te mishandelen.

Het individuele leed van de kinderen die mishandeld worden is groot. Naast lichamelijke
pijn is er vaak de psychische pijn van de vernedering en van de afbraak van het gevoel
van eigenwaarde. Niet alleen het mishandelde kind wordt beschadigd. Ook de andere
gezinsleden, de partner van de dader, de andere kinderen in het gezin en vaak zelfs ook
de dader, zullen hun leven lang lijden onder het gebeurde. De actuele en latere
maatschappelijke kosten in termen van de noodzaak van extra zorg en justitieel ingrijpen
zijn zeer hoog.

Het proberen te voorkomen, het tijdig signaleren en het adequaat reageren op
kindermishandeling wordt steeds meer gezien als een prioritaire taak voor iedere overheid.

Doel van de vier regio’s RAAK :
– een opvoedingsondersteunend aanbod voor alle ouders te realiseren dat leidt tot

een effectieve preventie van kindermishandeling,

                                                  
8 De bureau’s COACT-consult en MtM begeleiden de landelijke regio-RAAK pilots. Informatie over werkwijze en
achtergronden zal regelmatig verschijnen in een nieuwsbrief. Uit de eerste “Info Regio’s RAAK” is deze bijdrage
overgenomen.
9 Kindermishandeling is een grove schending van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.
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– 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 het
geval is ondersteund en begeleid kan worden.

Het zorgcontinuüm als uitgangspunt – van preventie tot interventie -
Uitgegaan wordt van een zorgaanbod dat een aantal onderling samenhangende
activiteiten beslaat. Op alle niveaus zijn in nationale en/of internationale literatuur
effectieve methodieken te vinden.

Het zorgcontinuüm kent vijf niveaus. De eerste drie zijn pro-actief, algemeen
ondersteunend en begeleidend en niet noodzakelijkerwijs specifiek op
kindermishandeling gericht. De twee laatste niveaus zijn reactief en specifiek gericht op
(signalen van) kindermishandeling.

1

Universele
preventie

Voorlichting geven

Zorgdragen voor
een toegangkelijk
en  laagdrempelig
aanbod O&O

Zorgdragen voor
een goede sociale
kaart

2

Selectieve,
preventieve
interventie

Toepassen
screenings
Instrument

Doelgroepen
benoemen

3

Selectieve,
individuele
interventie

Gerichte
verwijzingen
naar O&O
aanbod

4

Vroege
interventie
risico-
groepen

Adviseren
(niet
vrijblijvend)
en volgen
van het
gezin.

5

Diagnostiek
/  hulp

Actief volgen
en zo nodig
maatregelen
nemen.



10

1. Preventie, gericht op de gehele populatie van ouders, andere opvoeders en kinderen
(‘universal prevention’). Men kan denken aan bewustwordingscampagnes,
voorlichting over opvoeding en kindermishandeling, informatie via de media en
dergelijke.

2. Preventie, gericht op demografisch of geografisch afgebakende doelgroepen, waarin
een verhoogde prevalentie van kindermishandeling aanwezig is (‘selective
preventive interventions’). Deze zogenaamde risicogroepenbenadering houdt vaak in
dat men voorlichting, training op individueel of groepsniveau aanbiedt aan
subpopulaties waarvan men weet dat ze verhoogde risico’s hebben. Het kan gaan
om bepaalde wijken, maar ook om bepaalde groepen personen zoals alleenstaande
tienermoeders.

3. Preventie, gericht op risico-individuen die op grond van individuele kenmerken
geselecteerd worden door middel van een screening (‘indicated preventive
interventions’: selectieve interventie). Vaak wordt, bijvoorbeeld door de
jeugdgezondheidszorg,  aan de hand van een vragenlijst of onderzoeksprotocol
bepaald welke individuele ouders en/of kinderen bijzondere risico’s lopen op
kindermishandeling. Individuele begeleiding moet dan het risico terugdringen.

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 kindermishandeling en daarmee als ‘high risk’
kunnen worden beschouwd. Deze ouders, opvoeders of kinderen vertonen al
tekenen van een ontsporing van de opvoedingssituatie: psychische problemen,
overspannenheid, gebrekkig toezicht, gevoel van onmacht en dergelijke. Individuele
hulp en begeleiding is dan een antwoord.

5. Diagnostiek en interventie bij vermoedens of constatering van feitelijke
kindermishandeling.  Op dit laatste punt van het continuüm is het te laat voor
preventie en is het doel de mishandeling zo snel mogelijk te stoppen door in te
grijpen en/of door hulp te bieden. Op dit punt in het continuüm kunnen ook
meldpunten gelokaliseerd worden: ze vormen de startpunten van diagnostiek en
interventie. Bij deze interventies moet men steeds denken aan hulpverlening, maar
ook aan strafrechtelijke, civielrechtelijke (jeugdbeschermings)maatregelen of
combinaties van deze drie typen.

Als Regio RAAK gaan we bij het invullen van het zorgcontinuüm uit van een inhoudelijk
raamwerk, beschreven in ‘Het bestrijden van  kindermishandeling: welke aanpak
werkt?’.10 In deze nota wordt voor iedere stap in het zorgcontinuüm beschreven welke
aanpak en welke methodieken in de internationale literatuur als effectief beschreven
worden. Dit heeft geleidt tot een lijst van 35 actiepunten11 die voor de regio’s het
inhoudelijke raamwerk voor de activiteiten biedt.

                                                  
10 Prof.dr. J. Hermanns, Woerden, COACT consult, 1 april 2003
11 zie bijlage 4
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Bij RAAK gaat het om een afgestemd en samenhangend aanbod van preventie, hulp en nazorg
aan kinderen en hun ouders.

De vertaling naar concrete acties in Amsterdam-Noord wordt uitgewerkt in de
onderstaande hoofdstukken. Daarin geven we aan welke acties we ondernemen, hoe
we dit gaan uitvoeren en hoe zich dat verhoudt t.o.v. de 35 actiepunten.

In Amsterdam-Noord zal het project RAAK zich richten op drie deelterreinen:

1. Aansluiting en sluitende aanpak:
Ketenaanpak: samenwerking, afstemming, coördinatie en communicatie, (Hoofdstuk 3.)

2. Aanpak huiselijk geweld:
Kindermishandeling binnen het project. (Hoofdstuk 4.)

3. Voorlichting en deskundigheidbevordering:
Voor professionals, sportverenigingen en andere vrijwilligerskaders. (Hoofdstuk 5.)
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Hoofdstuk 3
Aansluiting en sluitende aanpak

“Het verbeteren van condities waaronder gezinnen kunnen opvoeden en het daarnaast
bieden van een gezinsaanvullende infrastructuur aan het kind is de eerste vorm van
(populatiegerichte) preventie” stelt Jo Hermanns12. De projectleiding van Regio-RAAK
wil meer inzichtelijke en concrete afspraken tussen de instellingen bewerkstelligen.
Inzichtelijk voor onszelf maar vooral ook voor de kinderen en hun ouders die gebruik
maken van de voorzieningen in Noord. Om dit te realiseren zal de projectleiding van
Raak hierin samen met het OKC optrekken.

Signaleren, verwijzen, terugkoppelen = sluitende aanpak
Als eerste nemen we de signalering-,verwijs- en terugkoppelingmethodiek onder de
loep.Vragen die daarbij steeds worden gesteld zijn:
� Signaleren we goed?
� Verwijzen we goed?
� Koppelen we goed terug en
� Wie is verantwoordelijk?
Pas als we antwoord hebben op deze vragen mag je spreken van een sluitende aanpak.
En dat willen we in Amsterdam-Noord graag zo dicht mogelijk benaderen.

Bij de sluitende aanpak gaat het om aansluiting tussen opvolgende voorzieningen, die
verschillende leeftijdsfasen van kinderen omvatten zoals: de aansluiting van de 0 - 4
jarigen zorg met die voor de leeftijdsgroep 4 - 19 jarigen; de aansluiting tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang,
basisschool en voortgezet onderwijs. Sluitende aanpak wordt ook nagestreefd bij
gelijktijdige voorzieningen. Voorzieningen die naast elkaar bestaan en zich op dezelfde
leeftijdsperiode richten. Zoals de peuterspeelzaal en het consultatiebureau, de
basisschool en de GG&GD (schoolgezondheidszorg), het welzijnswerk met
vrijetijdsvoorzieningen en de school etc. Tenslotte zijn er nog de aanvullende
voorzieningen te onderscheiden. Voorzieningen die meer gespecialiseerde hulp bieden
dan de basisvoorzieningen. Bijvoorbeeld de relatie school en Bureau Jeugdzorg of
tussen de GG&GD, (jeugd)GGZ, SPD of ziekenhuis.

RAAK zal proberen verbetering van de sluitende aanpak te bewerkstelligen door deze
met alle betrokken instellingen te bespreken en (methodische) te (laten) beschrijven.
Deze verbetering draagt bij aan het realiseren van maximaal en outreachend bereik van
alle kinderen van 0-19 jaar van de voorzieningen.
Daartoe zal samengewerkt worden met stedelijke en landelijke instellingen. In de
verkennende gesprekken die door de projectleiding van Raak gevoerd zijn met Jeugd-
zorgaanbieders13 uit de regio, hebben ook zij aangegeven hun expertise en
medewerking in te willen zetten om dit actiepunt te realiseren.

Hoe pakken we dit aan?
Tijdens werkconferenties in mei en september 2003 voor uitvoerend medewerkers van
de diverse instellingen die betrokken zijn bij opvoedingsondersteuning, is de
onderstaande ambitie van Noord geuit. Daarmee is het kader aangegeven hoe we in
Amsterdam-Noord te werk willen gaan met opvoedingsondersteuning en is voor het

                                                  
12 Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt?   Prof.dr. J. Hermanns, Woerden, COACT consult, 1 april
2003 , blz. 18
13

 Afspraken daarover zijn o.a. gemaakt met het MKD, Sac-Amstelstad, AB/PPI en OZC/Amstelmonde.
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regio-RAAK project een stevig fundament gelegd om verder te bouwen aan het effectief
bestrijden van kindermishandeling.
Uitgangspunten daarbij zijn: vraaggericht, samenhangend en bereikbaar.
Vraaggericht werken in Noord betekent dat het aanbod, naast een eventueel wettelijk
verplichte pakket, is gebaseerd op de problematiek in de wijk en de behoefte aan
ondersteuning van ouders. Nu is dat nog niet overal het geval of goed inzichtelijk
gemaakt. Samenhang wil zeggen dat tussen aanbieders de verantwoordelijkheden
duidelijk zijn afgesproken. Dit ter voorkoming van overlap en lacunes in het aanbod. Om
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O)-activiteiten toegankelijker,
meer laagdrempelig en dus beter bereikbaar te maken, zal het consultatiebureau als
voorportaal van de aanbieders van de O&O- activiteiten gaan functioneren. Hiervoor
moet de signalerings- en verwijsfunctie worden versterkt voor opvoedings- en
taalontwikkelingsproblematiek. Dit zal resulteren in een versterking van de signalerings-
en verwijstaak die het consultatiebureau in Amsterdam al honderd jaar vervult.

O&O slaagt het beste wanneer gebruik gemaakt wordt van inzichten van relevante partners in de
keten van het jeugdbeleid. Daarom zal het stadsdeel samenwerking tussen de aanbieders
stimuleren.

Amsterdam-Noord en O&O
Amsterdam-Noord wil dat O&O zorgt voor:

•  vroegtijdige signalering van dreigende achterstand14

•  bestrijding van achterstanden op een zo vroeg mogelijke leeftijd laten aanvangen
•  groot bereik van risicogroepen bij algemene en preventieve programma’s
•  adequate antwoorden op vragen van ouders/opvoeders
•  reductie van inspanning van de ouders bij het vinden van ondersteuning en zorg
•  hoogwaardig, kwalitatief aanbod ten behoeve van alle kinderen en hun ouders

van - 9 maanden tot ca. 23 jaar.
•  professionele inzet

Voor O&O aanbieders geldt:
Bepaal niet zelf je eigen opdracht maar doe dat in samenspraak. Bied je professionaliteit aan
voor de oplossing van problemen van anderen. Durf zelf afrekenbaar te zijn op het uitvoeren van
je eigen professionaliteit. Laat dat zien.

We gaan zoveel mogelijk uit van de zogenaamde gebiedsgerichte benadering. We
moeten overeenstemming bereiken over de “aanleiding” (de probleemstelling) en over
de te behalen resultaten. En we moeten het eens zien te worden over de definiëring van
verantwoordelijkheden. Niet uitsluitend organisatorische afspraken vastleggen maar
indien nodig ook daadwerkelijk inhoudelijke beschrijvingen. Elke instelling heeft uiteraard
ook een eigen verantwoordelijkheid om mee te werken aan de realisatie van een goede
pedagogische infrastructuur.
Door werkgroepen is een start gemaakt de doelen SMART15 te beschrijven. In 2004
moet overeenstemming over het aanbod en werkwijze zijn bereikt.

                                                  
14 Zie voor het schema wat daarbij gebruikt wordt bijlage 2.
15  SMART: Specifiek, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijdgebonden
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Het formuleren van een gezamenlijke visie en aanpak, die ook op details wordt gedeeld is een
hele klus. Het mag geen top down constructie zijn. Het stadsdeel legt geen dictaat op. Wel geven
we vorm aan de regie door de kaders te schetsen, en de instellingen te faciliteren.

Concrete projecten
In Amsterdam-Noord zullen we een (minimaal) aanbod O&O gaan vaststellen zodat
ouders op diverse plekken (4 steunpunten) terecht kunnen met vragen over opvoeden.
De volgende functies moeten daar deel van uitmaken:

-  Voorlichting en informatie
Op zoveel mogelijk plaatsen in de buurt -daar waar ouders met hun kinderen komen-
moet voorlichting worden gegeven. Laagdrempelig en toegankelijk zijn de
sleutelbegrippen. Een inloopspreekuur en of telefonisch spreekuur op vaste tijden is
gewenst. Maar ook te denken valt aan wachtkamervoorlichting, informatie op scholen, in
ouderkamers van de voor- en vroegschoolse eductie (VVE) etc. Voorlichtingsmateriaal
over kindermishandeling dient hier zichtbaar aanwezig te zijn.
Binnen de sociale emotionele ontwikkelingsprogramma’s - die in het kader van de Brede
schoolontwikkeling woren uitgevoerd– kan ook specifieke aandacht gegeven worden
aan geweld en misbruik tegen kinderen en hoe kinderen daarmee het beste om kunnen
gaan.

-  Pedagogische advisering, lichte pedagogische hulp
Deze functie moet wat Amsterdam-Noord betreft op één plek per OKC gebied
gegarandeerd worden, te weten op het opvoedsteunpunt. Pedagogische advisering
moet door HBO-niveau opgeleid en getraind personeel gegeven worden en is dus
relatief duur. Amsterdam-Noord heeft medio 2004 vier OKC’s waardoor op vier plekken
pedagogische advisering geboden moet worden. Het stadsdeel zoekt naarstig naar
financiële middelen om deze functie van het (minimum)pakket O&O te kunnen
garanderen.

-  Oudercursussen / thema bijeenkomsten
Zo mogelijk moeten per gebied cursussen op maat gegeven worden. De vraag bepaalt
het aanbod. De samenwerkende partners treden met elkaar hierover in overleg.

-  Signalering en toeleiding -verwijzing
Het ontwikkelen van een systematische methodische verwijzing naar O&O-activiteiten
wil het stadsdeel graag tot stand brengen. D.w.z. het ontwikkelen van een checklist /
criteria aan de hand waarvan je naar een bepaald aanbod verwijst.16 RAAK en OKC
projectleiding hebben contact opgenomen met het NIZW met de vraag of zij
mogelijkheden ziet dit verwijssysteem samen met Noord te ontwikkelen. De werkgroep
O&O heeft de opdracht dit nader uit te werken.
Ook wil het stadsdeel uniforme registratie, terugkoppeling en evaluatie van verwijzingen.
Dit ontbreekt nu nog.

                                                  
16 Door een verbeterde vroegsignalering en een adequaat verwijscircuit naar opvoedingsondersteuning, zou het aantal
cliënten van 0-6 jaar bij BJAA af moeten nemen. Echter verwacht wordt dat juist een toename in het aantal jonge kinderen
in de registratiegegevens van BJAA waarneembaar zal zijn, juist vanwege het gegeven dat er beter wordt gesignaleerd.
De afspraak binnen het ROA is gemaakt dat kinderen tot 6 jaar voorrang krijgen bij eventuele zorgtoewijzing.
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Signaleer en verwijsinstrumenten van de diverse instellingen zullen worden bekeken en
met elkaar vergeleken. Waaronder protocol vangnet jeugd, handleiding methodisch
verwijzen, protocol signaleren kindermishandeling, protocol psycho-sociale ontwikkeling.
Speciale aandacht zal er zijn voor gesprekstechniek.

De signaleer en verwijsprotocollen beter op elkaar afstemmen, is voor Amsterdam-Noord een
uitdaging.

De signaleringsnetwerken voor jonge kinderen (buurtnetwerken 12-) worden in
Amsterdam-Noord in 7 buurten uitgevoerd. Welzijn, onderwijs, politie, JGZ, SPIN, TOS
etc. nemen deel aan deze netwerken. Er wordt gewerkt volgens de methode
buurtnetwerken jeugdhulpverlening die beschreven is door het NIZW. Doel van de
buurtnetwerken:

de deelnemers zijn beter in staat in een vroeg stadium te signaleren waardoor er
betere en bredere ondersteuning geboden kan worden aan de besproken
kinderen in kwestie en tevens worden de verwijsmogelijkheden beter benut.

In de regiegroep is afgesproken om naast de vele praktische zaken die de zorg voor het
jonge kind kunnen verbeteren, ook de bestaande overlegstructuur onder de loep te
nemen. De stuurgroep OKC/RAAK heeft opdracht gegeven uit te zoeken of de
buurtnetwerken het geëigende instrument zijn om de casuïstiek besprekingen voor het
OKC/RAAK uit te voeren. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is meer
informatie nodig over het huidige functioneren van de buurtnetwerken en de opbrengst
ervan. In de eerste helft van 2004 zal een extern bureau dit onderzoeken. De
begeleidingscommissie van het onderzoek bestaat zowel uit direct betrokkenen als
extern deskundigen.

- Sociale steun en praktische steun
De functie sociale steun en praktische steun kan worden gerealiseerd door heel dicht bij
de bewoners van Amsterdam-Noord aanbod te realiseren. Verschillende O&O
programma’s en oudercursusen spelen op dit thema in. (Bijvoorbeeld de cursus:Als je
pas een baby hebt. Of de methode MIM, moeders informeren moeders). Ook
groepsconsultatiebureau’s kunnen daarin een rol van betekenis spelen.

-  Bevorderen stimulerende/pedagogische omgeving
Bij het uitwerken van de plannen voor RAAK zijn inzichten van andere projecten van
groot belang. CtC is daarbij een belangrijk hulpmiddel17. Kort gezegd brengt CtC binnen
het domein gezin in kaart wat er in Amsterdam-midden-Noord speelt en welke
problemen en kansen er zijn. CtC stelt planmatig vast hoe problemen met
gezinsmanagement gezamenlijk door verschillende organisaties preventief en gericht
aangepakt dient te worden. De preventieve activiteiten in het kader van RAAK ter
voorkoming van kindermishandeling sluiten hierbij aan.

Van preventie naar interventie
Preventie, specifiek gericht op risico-individuen die op grond van individuele kenmerken
gescreend worden vindt plaats binnen het OKC en binnen het jeugdzorg adviesteam

                                                  
17 Zie ook bijlage 3.
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(JAT)18 dat operationeel is in het primair onderwijs. (28 scholen). Doel van deze inzet is
reductie van zwaardere zorginterventies in jeugdzorg door vroegtijdige interventie.
Zo kan optimaal gereageerd worden op signalen van kindermishandeling en eventuele
andere problemen in het gezin.

Bij elk consultatiebureau (JGZ) zal in het kader van de OKC-ontwikkeling worden
gewerkt volgens het protocol “Prenatale zorgcoördinatie” en “Zorgcoördinatie”. Een
casemanager van de JGZ begeleidt het (multi)probleemgezin, waarbij “zorg op maat”
voor het hele gezin het uitgangspunt van werken is. Deze “methodiek” draagt niet alleen
bij aan het voorkomen van kindermishandeling maar zeker ook aan het stoppen van
kindermishandeling.

Actiepunten bij hoofdstuk 3 in schema

Actiepunt Sluitende aanpak tussen opvolgende voorzieningen.

Doel Aanbieden gezinsaanvullende infrastructuur.
Wat Bij de sluitende aanpak gaat het om aansluiting tussen opvolgende

voorzieningen, die verschillende leeftijdsfasen van kinderen
omvatten zoals:
de aansluiting van de 0 - 4 jarigen zorg met die voor de
leeftijdsgroep 4 - 19 jarigen

Voor wie Kinderen en ouders die gebruik maken van de voorzieningen in
Noord.

Hoe Met alle betrokken instellingen de aansluiting bespreken en
(methodische) te (laten) beschrijven. Daartoe zal samengewerkt
worden met stedelijke en landelijke instellingen.

Door wie Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aansluiting tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool, de kinderopvang en de
buitenschoolse opvang, basisschool en VO

Wanneer
(tijdsplanning)

Is gestart. Looptijd hele projectperiode.

Actiepunt Sluitende aanpak bij gelijktijdige voorzieningen.

Doel Aanbieden gezinsaanvullende infrastructuur.
Wat Sluitende aanpak wordt ook nagestreefd bij gelijktijdige

voorzieningen. Voorzieningen die naast elkaar bestaan en zich op
dezelfde leeftijdsperiode richten. Zoals de peuterspeelzaal en het
consultatiebureau, de basisschool en de GG&GD, het welzijnswerk
met vrijetijdsvoorzieningen en de school etc.

Voor wie Kinderen en ouders die gebruik maken van de voorzieningen in
Noord.

                                                  
18 Het Jeugdzorgadviesteam (JAT) is multidiciplinair. Het biedt hulp aan scholen en ouders bij psychosociale problemen.
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Hoe Met alle betrokken instellingen de aansluiting bespreken en
(methodische) te (laten) beschrijven. Daartoe zal samengewerkt
worden met stedelijke en landelijke instellingen.

Door wie Voorzieningen die naast elkaar bestaan en zich op dezelfde
leeftijdsperiode richten. Zoals de peuterspeelzaal en het
consultatiebureau, de basisschool en de GG&GD, het welzijnswerk
met vrijetijdsvoorzieningen en de school.

Wanneer
(tijdsplanning)

Is gestart. Looptijd hele projectperiode.

Actiepunt Sluitende aanpak bij aanvullende voorzieningen.

Doel Aanbieden gezinsaanvullende infrastructuur.
Wat Organiseren van goede aansluiting op de aanvullende

voorzieningen. Voorzieningen die meer gespecialiseerde hulp
bieden dan de basisvoorzieningen.

Voor wie Kinderen en ouders die gebruik maken van de voorzieningen in
Noord .

Hoe Met alle betrokken instellingen, aanbieders van basisvoorzieningen
en Jeugd-zorgaanbieders uit in de regio, dit actiepunt bespreken en
(methodische) te (laten) beschrijven. Daartoe zal samengewerkt
worden met stedelijke en landelijke instellingen.

Door wie GG&GD, Bureau Jeugdzorg , jeugdhulpverlening (MKD,AB/PPI,
OZC,Sac/Amstelstad) (jeugd)GGZ, SPD ,ziekenhuis

Wanneer
(tijdsplanning)

Is gestart. Looptijd hele projectperiode.

Actiepunt Gebiedsgericht aanbod opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering, in overeenstemming brengen met de
vraag.

Doel Overeenstemming over het aanbod en werkwijze tussen SDAN,
Regiegroep Intergaal jeugdbeleid en aanbieders.

Wat Dit betekent dat het aanbod, naast een eventueel wettelijk verplichte
pakket, is gebaseerd op de problematiek in de wijk en de behoefte
aan ondersteuning van ouders.

Voor wie Kinderen en ouders die gebruik maken van de voorzieningen in
Noord.

Hoe Om O&O-activiteiten toegankelijker, meer laagdrempelig en dus
beter bereikbaar te maken, zal het consultatiebureau als voorportaal
van de aanbieders van de O&O- activiteiten gaan functioneren.

Door wie Alle OKC-partnes en leden van de regiegroep
Wanneer
(tijdsplanning)

2004 en verder.

Actiepunt Oprichten 4 steunpunten O&O in Amsterdam-Noord.

Doel In Amsterdam-Noord zal de regiegroep een (minimaal) aanbod O&O
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gaan vaststellen zodat ouders op diverse plekken (4 steunpunten)
terechtkunnen met vragen over opvoeden.

Wat De 4 opvoedsteunpunten bieden de volgende 4 functies aan
� Voorlichting en informatie
� Pedagogische advisering, lichte pedagogische hulp
� Oudercursussen / thema bijeenkomsten
� Signalering, toeleiding en verwijzing

Voor wie Voor ouders met kinderen in de leeftijd  van –9 maanden tot 19 jaar.

Hoe De stuurgroep OKC/Raak ziet toe op het naleven van de
samenwerkingsafspraken en rapporteert aan de regiegroep. De
stuurgroep heeft de uitwerking van de afspraken neergelegd bij het
db-okc.

Door wie SBN, BJAA,GG&GD,SDAN
Wanneer
(tijdsplanning)

2004

Actiepunt Ontwikkelen O&O verwijschecklist

Doel Verbeteren O&O verwijzingen van ouders
Wat Het ontwikkelen van een checklist / criteria aan de hand waarvan

je naar een bepaald aanbod verwijst.
Voor wie Voor alle verwijzers naar het O&O aanbod in Noord.
Hoe Ontwikkelen van uniforme registratie, terugkoppeling en evaluatie

van verwijzingen.
Signaleer en verwijsinstrumenten van de diverse instellingen
zullen worden bekeken en met elkaar vergeleken. Waaronder
protocol vangnet jeugd, handleiding methodisch verwijzen,
protocol signaleren kindermishandeling, protocol psycho-sociale
ontwikkeling.

Door wie RAAK en OKC projectleiding.
Wanneer
(tijdsplanning)

Start in 2004. Loopt door gedurende de hele projectperiode.

Actiepunt Onderzoek naar effectiviteit casuïstiek besprekingen in
Amsterdam-Noord.

Doel Onderzoek beantwoordt de vraag of de buurtnetwerken het
geëigende instrument zijn om de casuïstiek besprekingen voor het
OKC/RAAK uit te voeren.

Wat De signaleringsnetwerken voor jonge kinderen  (buurtnetwerken
12-) worden in Amsterdam-Noord in 7 buurten uitgevoerd. Welzijn,
onderwijs, politie, JGZ, SPIN, TOS etc. nemen deel aan deze
netwerken. Er wordt gewerkt volgens de methode buurtnetwerken
jeugdhulpverlening die beschreven is door het NIZW.

Voor wie Voor RAAK en OKC.
Hoe Onderzoek wordt verricht naar het huidige functioneren van de

buurtnetwerken en de opbrengst ervan.
Door wie Een extern bureau zal dit onderzoeken.
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Wanneer
(tijdsplanning)

Onderzoek wordt in juni 2004 afgerond.

Actiepunt Toepassen CtC strategie binnen RAAK

Doel Verbeteren preventieve aanpak in het kader van RAAK.
Wat CtC brengt binnen het domein gezin in kaart wat er in Amsterdam-

midden-Noord speelt en welke problemen en kansen er zijn.
Voor wie Voor RAAK.
Hoe CtC stelt planmatig vast hoe problemen met gezinsmanagement

gezamenlijk door verschillende organisaties preventief en gericht
aangepakt dient te worden.

Door wie CtC projectleiding
Wanneer
(tijdsplanning)

Jaarlijkse evaluatie.
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Hoofdstuk 4
Aanpak Huiselijk geweld en RAAK

Twee aanpakken: huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam
Nadat huiselijk geweld jarenlang in de persoonlijke sfeer bleef toegedekt, is in oktober
2000 vanuit het Ministerie van Justitie het “Project voorkomen en bestrijden huiselijk
geweld” gestart. Met dit project wil de overheid een betere, integrale, aanpak van
huiselijk geweld door overheidsorganisaties (centraal en decentraal) bevorderen19. Het
gemeentebestuur van Amsterdam is hier actief op ingesprongen door in 2001 de
Coördinatie Groep Huiselijk Geweld in te stellen. Deze projectgroep heeft een plan
ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe de stedelijke aanpak van huiselijk geweld voor
de komende jaren wordt uitgevoerd. Daarin staan een aantal beleidsvoornemens die
betrekking hebben op versterking van het hulpaanbod (gemeentebestuur/hulpverlening),
het investeren in opleiding en professionalisering (bij de politie), en het opstellen van
een protocol over de werkwijze bij huiselijke geweldzaken (justitie) Daarbij is een
duidelijke rol toebedeeld aan de stadsdelen van Amsterdam. Begin 2003 heeft de
gemeenteraad het plan: ”Stop huiselijk geweld in Amsterdam”, vastgesteld.

Onderzoek heeft het belang en urgentie van een plan van aanpak huiselijk geweld
bevestigd. In Amsterdam worden jaarlijks naar schatting 5400 Amsterdammers voor het
eerst slachtoffer van huiselijk geweld (2500 mannen en ruim 2900 vrouwen) en de
verwachting is dat dit slechts het puntje van de ijsberg is. In ongeveer de helft van de
gevallen van huiselijk geweld, met uitzondering van seksueel geweld gaat het om
minderjarigen. Dit is een belangrijke constatering.
Wanneer kinderen slachtoffer zijn van huiselijk geweld is er sprake van een of meerdere
vormen van mishandeling in het gezin. Vooral bij kinderen zijn de gevolgen hiervan
groot. Zij kunnen last krijgen van slaapstoornissen, presteren vaak minder op school,
isoleren zich van andere kinderen of gaan zelf over tot geweldgebruik. Daarnaast is
aangetoond dat  problemen op latere leeftijd vaak zijn terug te voeren op ervaringen van
kindermishandeling in de kinder- en jeugdjaren.

Bij huiselijk geweld gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit van slachtoffers
door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Onder de term geweld worden zowel
geestelijke, lichamelijke als seksuele vormen van geweld begrepen.

Speciale aandacht voor kinderen als slachtoffers in de aanpak van huiselijk geweld is
een noodzakelijke voorwaarde voor een integrale, structurele en effectieve aanpak. Om
die reden is het van belang om de aanpak en beleidsontwikkelingen van (het bestrijden
van) kindermishandeling (RAAK) aan te haken bij de ontwikkelingen op het gebied van
het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Voor het Amsterdamse project RAAK
is dan ook een belangrijke taak weggelegd om samen op te trekken met de aanpak van
huiselijk geweld.

Beleidsontwikkelingen Aanpak Huiselijk geweld in Amsterdam-Noord

                                                  
19 Bron: website van het ministerie van justitie (2001b)  www.minjus.nl
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In het Actieprogramma Veiligheid van het Stadsdeel Amsterdam-Noord20 is te lezen dat
op basis van de visie op het veiligheidsbeleid, de beleidskaders en instrumenten,
prioriteiten zijn gekozen die in 2004 en 2005 de nodige aandacht zullen krijgen. Een van
die prioriteiten is de aanpak huiselijk geweld.
Huiselijk geweld is het laatste paar jaar fors toegenomen in Amsterdam-Noord. Dit is te
verklaren door de extra aandacht die aan dit onderwerp wordt besteed vanuit zowel de
overheid als de politie. Door aparte registratie bij de politie van zaken die te maken
hebben met huiselijk geweld wordt het probleem inzichtelijk gemaakt. Veel huiselijk
geweld is echter nog steeds verborgen en niet bekend bij politie of hulpverleners.
Het stadsdeel heeft een werkgroep geformeerd waarin ook de projectleiding van RAAK
participeert. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak huiselijk geweld voor
Amsterdam Noord. Algemene doelstelling is het terugdringen van huiselijk geweld.
Een van de (sub)doelen beschreven in het (concept) actieplan “aanpak huiselijk
geweld”, is om meer zicht  te krijgen in de aard en omvang van huiselijk geweld in
Noord.
Een ander (sub)doel is dat inzicht gekregen moet worden in de blinde vlekken en
overlappen van hulpverlenende instanties in Amsterdam-Noord. Achterliggend idee
hierbij is dat er zo een sluitende ketenaanpak gerealiseerd kan worden. Zoals al eerder
genoemd staat dit ook centraal bij RAAK en het integraal jeugdbeleid van het stadsdeel.
Voorgesteld wordt als vervolgstap dat concrete samenwerkingsafspraken tussen de
ketenpartners worden gemaakt. Als partners zijn het stadsdeel (Veiligheid/ Meldpunt
Extreme Overlast / Sector Welzijn en Onderijs), politie, justitie, vrouwenopvang, Raad
voor de Kinderbescherming, Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) en andere
maatschappelijke organisaties betrokken bij huiselijk geweld.
Ook bij dit project zal worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van en
voorlichting aan de professionals die te maken hebben of krijgen met huiselijk geweld.
Dit, om het aantal- en de kwaliteit van de meldingen te verhogen. Naar verwachting
heeft dit tot gevolg dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in de eerste instantie
zullen stijgen in plaats van dalen.

De taak van RAAK: “niet anders maar beter!”
Het belang van RAAK om aan te haken bij de ontwikkelingen op het gebied van het
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, is al eerder aangegeven. Als RAAK zijn
wij er “mooi op tijd bij”. Het plan van aanpak huiselijk geweld moet immers nog nader
worden ingevuld en uitgewerkt. Vanaf de start van de werkgroep is de RAAK
projectleiding betrokken geweest. Hierdoor is het mogelijk om de aandacht voor
kindermishandeling structureel en van meet af aan in te bedden in het beleid huiselijk
geweld. Voor beiden aanpakken is dit een winstpunt. Explicieter gezegd betekent dit
voor RAAK dat het project niet een nieuw opzichzelfstaand project wordt, maar
onderdeel uitmaakt  van andere beleidsontwikkelingen in Noord. Zowel beleidsmatig als
in de praktijk geldt hier het motto: niet anders maar beter!

Het is van belang om met RAAK deel te nemen aan verschillende overleggen van en
over de aanpak huiselijk geweld. In de voorlichting en deskundigheidsbevordering van
professionals (politie, justitie, vrouwenopvang en andere maatschappelijk organisaties)
zal het onderwerp kindermishandeling aan bod moeten komen. De RAAK-projectleiding
zal dat steeds inbrengen. Tevens is het van belang dat beide aanpakken gezamenlijk
aandacht vragen voor verbeteringen in de samenwerking tussen ketenpartners ter
bevordering van het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Op dit punt is veel van elkaar te leren. Bij een eerste inventarisatie

                                                  
20 Actieprogramma Veiligheid 2004 / 2005 Stadsdeel Amsterdam-Noord.
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bleek dat er van alles wordt geregistreerd bij meldingen en afhandeling van huiselijk
geweld, maar dat (nog) niet wordt bijgehouden of er kinderen betrokken c.q. getuigen
waren bij het gemelde incident. Daar hopen we als regio RAAK de komende tijd
verandering in aan te brengen.

Actiepunten hoofdstuk 4 in schema

Actiepunt Het opstellen van een plan om ervoor te zorgen
dat kindermishandeling een onderwerp is en zal
blijven van de aanpak huiselijk geweld (integrale
aanpak)

Doel Een integrale aanpak op het gebied van huiselijk
geweld met als specifiek “aandachtsgebied”:
kindermishandeling.

Wat Onderdelen van dit plan zijn in ieder geval:
� Aanbevelingen doen ter bevordering van de

samenwerking van de instellingen die werken
op het gebied van huiselijk geweld en / of
kindermishandeling;

� Voorlichting en deskundigheidsbevordering
van professionals die zich bezig houden met
huiselijk geweld over kindermishandeling.
Bijvoorbeeld politie, justitie, vrouwenopvang
en andere maatschappelijk organisaties.

Voor wie Het stadsdeel (Sector BJZ, Veiligheid / Meldpunt
Extreme Overlast / Sector Welzijn en Onderijs),
politie, justitie, vrouwenopvang, Raad voor de
Kinderbescherming, Advies en meldpunt
kindermishandeling (AMK) en andere
maatschappelijke organisaties betrokken bij huiselijk
geweld. (o.a. AMW, huisartsen, SBN, GG&GD en
BJAA)

Hoe Het inbrengen van het onderwerp kindermishandeling
in de voorlichting en deskundigheidsbevordering van
professionals (politie, justitie, vrouwenopvang en
andere maatschappelijk organisaties).

Door wie De projectleiding van RAAK en ketenpartners
Wanneer
(tijdsplanning)

Vanaf januari 2004 tot en met 2006

Actiepunt Inventariseren en afstemmen van specifiek
aanbod ter bestrijding van kindermishandeling.

Doel Een integrale aanpak en aanbod op het gebied van
huiselijk geweld met als specifiek “aandachtsgebied”:
kindermishandeling.

Wat Inventariseren:
•  hoe het aanbod eruit ziet op het gebied van

huiselijk geweld, ofwel het opsporen van



23

knelpunten, lacunes en overlappingen
•  hoe het aanbod eruit ziet op het gebied van

kindermishandeling, ofwel het opsporen van
knelpunten, lacunes en overlappingen

•  of er raakvlakken zijn in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling en het
doen van aanbevelingen om tot verbeteringen
te komen in de sluitende ketenaanpak.

Voor wie Het stadsdeel (Sector BJZ, Veiligheid / Meldpunt
Extreme Overlast / Sector Welzijn en Onderijs),
politie, justitie, vrouwenopvang, Raad voor de
Kinderbescherming, Advies en meldpunt
kindermishandeling (AMK) en andere
maatschappelijke organisaties betrokken bij huiselijk
geweld. (o.a. AMW, huisartsen, SBN, GG&GD en
BJAA).

Hoe In een werkbijeenkomst systematisch inventariseren
van knelpunten, lacunes en overlappingen e.d. in het
aanbod èn aanpak die geconstateerd zijn door de
verschillende ketenpartners; Nadere werkafspraken
maken om verbeteringen in het aanbod en de
samenwerking te realiseren.

Door wie De projectleiding van RAAK en ketenpartners.
Wanneer
(tijdsplanning)

Vanaf januari 2004 tot en met 2006
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Hoofdstuk 5
U vermoedt het, ziet het, hoort het

Voorlichting en deskundigheidsbevordering
De meest effectieve manier van bestrijden van kindermishandeling is voorkómen dat het
plaatsvindt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Investeren in
opvoedingsondersteuning, zowel in kennis als financieel, en daarbij de hele sociale en
maatschappelijke context betrekken, kan bijdragen het opvoedingsklimaat te verbeteren.
Daarmee wordt het vóórkomen van kindermishandeling teruggedrongen.
Voorlichtingscampagnes over kindermishandeling kunnen daarbij van dienst zijn, maar
deze moeten wel voortdurend herhaald worden wil het effect hebben.
In Amsterdam-Noord willen we voorlichting en deskundigheidsbevordering als methode
om kindermishandeling te helpen voorkomen een ruime plaats toebedelen in ons RAAK
project. 21 Voorlichting aan professionals en voorlichting aan vrijwilligers zal daar waar
nodig en mogelijk worden georganiseerd. Deze voorlichting en training zal zich vooral
moeten toespitsen op het helpen van kinderen bij het doorvertellen en het reageren op
kindermishandeling nadat het voorgekomen is.

Voor professionals:
Het stadsdeel zal met de instellingen, zoals bijvoorbeeld BJAA, SBN en GG&GD,
inventariseren hoe de deskundigheidsbevordering tot nu toe georganiseerd is. Meer
specifiek zal worden bekeken of de kennis over signaleren en hanteren van
(vermoedens van) kindermishandeling op een aanvaarbaar niveau is. Eventuele
verbeterplannen kunnen daarna gemaakt worden.
Nadrukkelijk zal hierbij ook gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Bij een
eerste ronde langs de instellingen om over het RAAK-project iets te vertellen, is door de
projectleiding van RAAK steeds de vraag gesteld: “Wat heb je nodig en wat kunnen
anderen van jullie aanpak leren.”
De projectleiding RAAK zal systematisch de vragen van de instellingen inventariseren
en met aanbevelingen komen. Deze inventarisatie zal in het voorjaar van 2004 gemaakt
worden. Doel is het versterken van de reguliere voorzieningen bij hun werkwijze om
kindermishandeling te helpen voorkomen. De projectleiding van RAAK zal daar waar
nodig instellingen bij elkaar brengen zodat ze elkaar kunnen consulteren. Daar waar
mogelijk zal ook interdisciplinair aan deskundigheidsbevordering worden gewerkt. Het
Noordse netwerk Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering is daarvoor het
platvorm.
Met het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) is over voorlichting en
deskundigheidsbevordering gesproken en zij zullen de werkwijze in Noord
ondersteunen.

                                                  
21  Door het AMK wordt het volgende aanbod geboden:

•  Een voorlichting ofwel een eenmalige bijeenkomst over kindermishandeling voor iedereen die met
(vermoedens van) kindermishandeling te maken kan krijgen;

•  Een cursus waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen in theorie en
achtergronden van kindermishandeling;

•  Lessen die gericht zijn op beroepsopleidingen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, welzijn, politie,
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijk werk en jeugdzorg in de meest brede zin;

•  Een training die uit meerdere dagdelen bestaat en waar bewustwording, houding en vaardigheden
in het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling centraal staat (in
samenwerking met BJAA).
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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 hun ouders werken.

Voor sportverenigingen en ander vrijwilligerskader:
Van professionele organisaties mag men verwachten dat ze de weg weten te vinden
naar het AMK als er sprake is van (vermoedens) van kindermishandeling. Voor alle
andere organisaties die met kinderen werken, zoals sport-, speeltuinverenigingen en
migrantenorganisaties bijvoorbeeld, valt te betwijfelen of zij vermoedens van
kindermishandeling überhaupt opmerken en weten hoe ze in die gevallen moeten
handelen. Specialistische deskundigheid is dan geboden, maar waar kan je terecht?
“Het bestaan van het AMK, de werkwijze en de adviesfunctie moet systematisch en
voortdurend onder de aandacht van het publiek, beroepsbeoefenaren en hulpverlening
worden gebracht worden” stelt Jo. Hermanns  in een van de conclusies in zijn notitie.22

De landelijke publiekscampagne die sinds eind 2003 door de AMK-bureaus gevoerd
wordt, zal ongetwijfeld bijdragen aan de gewenste grotere bekendheid. Maar zakt de
kennis niet weg als de campagne weer stopt en bereikt die wel iedereen?
RAAK Amsterdam-Noord  gaat samen met het AMK kijken of we bij (sport)verenigingen
voorlichting kunnen geven over dit onderwerp. Indien dat gewenst is kan het stadsdeel
verenigingen helpen bij het opstellen van een meldcode of protocol, en kan het
vrijwilligers- en trainerskader getraind worden in het toepassen daarvan.

Met de sector stadsdeelwerken en sport (SWS) wordt gekeken hoe we een en ander
kunnen organiseren voor de sportverenigingen. In Noord zijn er 114 verenigingen,
waarvan ongeveer 80 met een jeugdafdeling. Ook sportverenigingen worden vandaag
de dag voor veel maatschappelijke problemen benaderd. Om de kans te vergroten dat
sportverenigingen betrokken zijn en raken bij RAAK, is aangeraden door SWS om hen
een concreet aanbod te doen. Zoals hiervoor gesteld, kan dit bestaan uit het geven van
voorlichting door het AMK.
Je kunt er echter niet van uitgaan dat de sportverenigingen intensief gaan werken aan
het voorkómen van kindermishandeling, maar ze hebben wel een duidelijke
signaleringsfunctie.
De projectleiding RAAK zal proberen een antwoord te geven op de vraag hoe het
onderwerp kindermishandeling in het beleid van de vrijwillige (sport)verenigingen is in te
bedden.
Direct na de zomer 2004 zal dit traject van start gaan.

Actiepunten bij hoofdstuk 5 in schema

Actiepunt Inventariseren hoe de
deskundigheidbevordering van de professionals
in Noord geregeld is. Meer specifiek of de
kennis over signaleren en hanteren van
(vermoedens van) kindermishandeling op een
aanvaarbaar niveau is.

Doel Het versterken van de reguliere voorzieningen bij
hun werkwijze om kindermishandeling te helpen

                                                  
22 Prof.dr. J. Hermanns, Woerden, COACT consult, 1 april 2003 , blz. 43
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voorkomen, te signaleren en aan te pakken.
(werkwijze diagnostiek en aanpak.)

Wat Het inventariseren van vragen, met aanbevelingen
komen en daar waar nodig instellingen bij elkaar
brengen zodat ze elkaar kunnen consulteren.

Voor wie De professionals van de instellingen /
ketenpartners.

Hoe •  Het systematisch inventariseren van de
vragen (o.a. “Wat heb je nodig en wat
kunnen anderen van jullie aanpak leren?”)
die leven bij de professionals van de
instellingen.

•  Specifieke aandacht zou - indien
noodzakelijk - gegeven kunnen worden aan
deskundigheidsbevordering van
professionals in het voeren van
(opvoedingsondersteunende) gesprekken.

•  Daar waar nodig instellingen bij elkaar
brengen zodat ze elkaar kunnen
consulteren.

Door wie De projectleiding van RAAK met de instellingen,
zoals BJAA, SBN en GG&GD. En
jeugdhulpverlening.

Wanneer
(tijdsplanning)

Vanaf het voorjaar van 2004

Actiepunt Het betrekken van de (sport)verenigingen / het
vrijwilligerskader bij de aanpak
kindermishandeling.

Doel Het vergroten van de kennis over
kindermishandeling, signalering en de aanpak
ervan bij vrijwilligers van (sport)verenigingen

Wat Een plan van aanpak opstellen v.w.b. de
voorlichting en deskundigheidsbevordering over
kindermishandeling, signalering en de aanpak
ervan aan vrijwilligers van (sport)verenigingen.

Voor wie De (sport)verenigingen / het vrijwilligerskader.
Hoe 1. Uitzoeken ofwel informatie vergaren over

•  wat er bij de sportbonden en bij de
verschillende verenigingen in Noord al
gebeurd op het gebied van
kindermishandeling (protocollering (in
beleid), signalering, e.d.);

•  weten hoeveel kinderen er in Noord sporten,
hoeveel sportverenigingen er zijn en welke
daarvan een keurmerk hebben.

2. Een informatie- en voorlichtingsronde doen bij en
aan de verschillende (sport)verenigingen op
verschillende momenten / overleggen door RAAK-
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projectleiding
•  tijdens themabijeenkomsten en

contactmomenten, onder andere tussen
vakleerkrachten gymnastiek VO / BO en het
sportbuurtnetwerk

•  tijdens sportpark overleggen of door de
bond georganiseerde overleggen

•  aanhaken bij landelijke campagne (cursus,
poster, e.d.) RAAK.

3. Het – eventueel geclusterd - aanbieden van
concrete cursussen aan verenigingen.
Daarvoor zullen enthousiaste contactpersonen in
een vereniging worden benaderd bijvoorbeeld de
vertrouwenspersoon of contactpersoon Fair Play, of
iemand van een technische commissie (niet het
bestuur) bijvoorbeeld de (jeugd)trainerscoordinator.

Door wie De projectleiding van RAAK en medewerkers van
de sector stadsdeelwerken en sport, samen met het
AMK.

Wanneer
(tijdsplanning)

Start: na de zomer 2004
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Hoofdstuk 6
Projectorganisatie

In hoofdstuk 1 hebben we al aangegeven dat het project RAAK ingebed is in de
bestaande structuur van het jeugdbeleid van het stadsdeel. Het project RAAK wordt
door de regiegroep ondersteund en maakt derhalve, van meet af aan gebruik van de
infrastructuur die al tot stand is gebracht. Met de komst van RAAK verandert er
organisatorisch maar weinig. Coördinatie van het project gebeurt door de Sector
Onderwijs en Welzijn, afdeling Lokaal Sociaal Beleid, van het stadsdeel.

Taken projectleiding
1. Draagt zorg voor een sluitende aanpak rond opvoedingsondersteuning (in risicovolle

gezinssituaties) en rond kindermishandeling.
2. Draagt zorg voor een samenhangend zorgaanbod zowel op preventief als curatief

gebied, zowel met betrekking tot gevraagde en ongevraagde zorg.
3. Draagt zorg voor afspraken met en tussen ketenpartners over werkwijze, aanbod en

diagnostiek.
4. Neemt deel aan landelijke overleggen met betrekking tot het project.
5. Draagt zorg voor rapportage met betrekking tot resultaten en voortgang aan de

regiegroep integraal jeugdbeleid en het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Twee medewerkers zullen deze taken, ieder voor 16 uur, op zich nemen.

Besluitvorming
Het DB van het stadsdeel is in augustus 2003 akkoord gegaan om in Amsterdam-Noord
met de pilot RAAK te starten. Zij heeft ingestemd met de inhoud van het ingediende plan
“effectieve bestrijding kindermishandeling” en daarmee de weg geopend een
subsidieaanvraag bij de stichting RAAK in te dienen. De commissie sociale zaken is
hierover in het najaar van 2003 in kennis gesteld.
Ook dit plan van aanpak zal ter vaststelling aan het DB worden voorgelegd.

Subsidieaanvraag
De beschikbare subsidiegelden ten behoeve van het project regio’s RAAK voor
Amsterdam-Noord zullen grotendeels ingezet gaan worden voor de lokale projectleiding.
Door de toekenning van de projectmiddelen is het mogelijk uit het flexbudget (zie
onderstaande begroting) de signalering- en verwijssystemen en de
opvoedingsondersteuning een extra impuls te geven. Het stadsdeel Amsterdam-Noord
draagt daar uiteraard ook aan bij door het inzetten van structurele middelen uit de
stadsdeelbegroting voor het jeugdbeleid.

De inbedding van het project regio’s RAAK zal na afloop van de pilot periode worden
vormgegeven binnen het integrale jeugdbeleid van het stadsdeel.
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Begroting op jaarbasis:
Salariskosten coördinatie en administratieve ondersteuning _  60.000,00
Deskundigheidsbevordering voor
professionals/vrijwilligerskader uit Amsterdam-Noord _  10.000,00
Flexbudget, onvoorzien _  10.250,00
Representatiekosten _       500,00
Reiskosten _       500,00
Communicatie _    2.000,00

Totaal _  83.250,00

Coördinatorenoverleg Regio’s RAAK
Afgesproken is dat de coördinatoren van de vier regio’s gedurende het project vier keer
per jaar bijeenkomen (daarnaast wordt er indien nodig zoveel mogelijk bilateraal contact
gezocht).Tijdens die bijeenkomsten wordt de stand van zaken in de regio’s uitgewisseld,
worden procesmatige knelpunten besproken, komen inhoudelijke thema’s aan bod,
worden werkafspraken gemaakt, etc.
Via de RAAK website23, zal ook digitaal veel uitwisseling kunnen plaatsvinden. De
website zal een “besloten” gedeelte bevatten die alleen toegankelijk is voor betrokkenen
bij de regio’s RAAK.
Ook is afgesproken dat de coördinatoren RAAK regelmatig overleg voeren met Jo
Hermanns en / of Myra ter Meulen. Zij hebben van de stichting RAAK de taak gekregen
de projecten inhoudelijk te ondersteunen.

                                                  
23 www.samenopvoeden.nl  en www.raak.org
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Overzicht organisatiestructuur RAAK in Amsterdam-Noord

DB Stadsdeel Amsterdam-Noord

Regiegroep integraal
jeugdbeleid
Sector Welzijn en
onderwijs
Bestuurlijke afspraken
Deelnemers: SSCW,
GG&GD, SDAN (Dagelijks
Bestuur en Sector Welzijn en
onderwijs), afgevaardigde
VO, afgevaardigde PO,
A/B/PPI, Justitie in de
buurt, Politie, BJAA en
SBN

Stuurgroep
OKC/RAAK

Db OKC/RAAK

Diverse werkgroepen
waaronder de RAAK
en O&O werkgroepen
die de aktiepunten
uitvoeren/realisren.

Subdriehoek
Politie, OM, Stadsdeel
Sector Bestuurlijke en
Juridische Zaken
veiligheidsbeleid

Werkgroep Huiselijk
geweld
Deelnemers: SWO, BJZ
MEO, politie,
vrouwenopvang,
Raad voor de
kinderbescherming
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Hoofdstuk 7
Onderzoek en overdracht

De voortgang en de bereikte resultaten in de Regio’s RAAK zullen worden onderzocht
door het Adviesbureau Van Montfoort. Dit bureau heeft uitgebreide ervaring met de
jeugdzorg en het preventief jeugdbeleid als ook met de aanpak van kindermishandeling
en de uitvoering van proces- en effectevaluaties.

Door het evalueren van het proces wordt de ontwikkeling gemonitord en met de
effectevaluatie kunnen indicaties worden gegeven of de beoogde effecten van de regio’s
RAAK zijn gerealiseerd.

Uitgangspunten van het onderzoek:
1. Bijzondere aandacht voor de vernieuwende aspecten van de aanpak in de

regio’s Raak
2. De evaluatie heeft een algemene opzet maar biedt ruimte om per regio accenten

aan te brengen;
3. Aan het einde van de projectduur worden algemene conclusies getrokken

geldend voor alle regio’ RAAK zodat aanbevelingen voor landelijke invoering
worden geformuleerd;

4. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van en aangesloten bij reeds
bestaande registraties

5. Bij het verzamelen van gegevens onder werkers van instellingen wordt rekening
gehouden met de relevantie voor de dagelijkse praktijk. Er is aandacht voor
tussentijdse terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de projecten en naar
de werkers;

6. De projectcoördinatoren van de regio’s RAAK vervullen een belangrijke rol bij de
organisatie van de evaluatie.

De procesevaluatie
Voor elke regio RAAK worden de volgende vragen beantwoord:

•  Wat is de beginsituatie (ten aanzien van aanbod, samenwerking en toerusting
medewerkers) uitgaande van het zorgcontinuüm24 zoals door
Prof. Dr. J. Hermanns opgesteld?

•  Wat zijn de concrete plannen die de regio’s willen gaan uitvoeren? In hoeverre
en op welke wijze wordt via deze plannen een sluitende aanpak op het
zorgcontinuüm gerealiseerd? Hoe wordt de realisering van de plannen
aangestuurd en begeleid?

•  Hoe is de stand van zaken halverwege de uitvoering van de opgestelde
plannen?

•  Wat is er bereikt aan het einde van de projectduur? In hoeverre is de beoogde
realisering van het zorgcontinuüm inderdaad tot stand gekomen? Welke lessen
zijn te trekken uit de projectorganisatie?

De effectevaluatie
De onderzoeksvragen voor de effectevaluatie zijn afgeleid van de doelen van de regio’s
RAAK en luiden als volgt:

•  Wordt een opvoedingsondersteunend aanbod voor alle ouders gerealiseerd?
•  Worden signalen van kindermishandeling eerder opgevangen (door een beter

systeem van signalering)?

                                                  
24 zie ook hoofdstuk 2 blz. 10
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•  Wordt de opvoedingssituatie in en rond mishandelde kinderen beter ondersteund
en begeleid (door een adequaat aanbod voor gesignaleerde gevallen)?

•  Neemt het aantal gevallen van kindermishandeling af (door effectieve preventie)?

Rapportage
Na elke fase wordt een rapportage per regio opgesteld. Aan het einde van de
projectduur zal een beknopte overall rapportage worden uitgebracht waarin resultaten
van de procesevaluatie (en de effectevaluatie) zijn beschreven. Hierin worden algemene
bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de landelijke invoering van
een sluitende aanpak beschreven.

Planning onderzoek
De werkzaamheden, voorbereiden van de evaluatie, vangen aan voordat de
proefprojecten volledig zijn ingericht. In 2003 werd de eerste ronde van de
procesevaluatie gehouden en de voormetingen voorbereid en uitgevoerd. Halverwege
de uitvoering van de projecten vindt de tweede interviewronde van de procesevaluatie
plaats. Het zwaartepunt van de evaluatie ligt in de tweede helft van 2006 als de
projectduur afloopt.

Overdracht
Het NIZW zorgt aan het eind van het project voor de vastlegging van de opgedane
kennis en methodieken, zodat deze overdraagbaar zijn naar andere regio’s.

Begeleidingscommissie Landelijk
Er is een landelijke begeleidingscommissie ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers
van het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie, het Interprovinciaal Overleg
(IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als betrokkenen het NIZW,
stichting RAAK, CoACT- concult (Jo Hermanns) en bureau MtM (Myra ter Meulen).
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Samenvatting

Het stadsdeel Amsterdam-Noord is een van die 4 proefregio’s RAAK. De ambitie van
Amsterdam-Noord is een zorginhoudelijk, kwalitatief hoogstaand én laagdrempelig
(opvoedingsondersteunend) aanbod te hebben voor alle kinderen en ouders in
Amsterdam-Noord die dat nodig hebben. Extra aandacht voor effectieve bestrijding van
kindermishandeling zal een positieve uitwerking hebben op het bestaande aanbod en de
keten van het integraal jeugdbeleid in Amsterdam-Noord.

Door de producten en diensten onder de loep te nemen en daar waar nodig te
verbeteren, zal naar verwachting de kwaliteit van de uitvoering van alle instellingen in
Noord kunnen toenemen. De afspraken zullen (zoveel als mogelijk is) een structureel
karakter hebben.

RAAK wil na afloop van het project een antwoord kunnen geven op de vraag: Wie zorgt
ervoor dat de zorg aan kinderen en ouders (na vaststelling van kindermishandeling) ook
daadwerkelijk effectief is?

RAAK zal hiervoor actie ondernemen door onderstaande punten de komende jaren uit te
werken.

•  Sluitende aanpak tussen opvolgende voorzieningen, gelijktijdige
voorzieningen en aanvullende voorzieningen.

Met alle betrokken instellingen de aansluiting bespreken en (methodische) te (laten)
beschrijven. Daartoe zal samengewerkt worden met stedelijke en landelijke instellingen.

•  Gebiedsgericht aanbod opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering, in overeenstemming brengen met de
vraag.

Dit betekent dat het aanbod, naast een eventueel wettelijk verplichte pakket, is
gebaseerd op de problematiek in de wijk en de behoefte aan ondersteuning van ouders.
Het consultatiebureau zal als voorportaal van de aanbieders van de O&O- activiteiten
gaan functioneren.

•  Oprichten 4 steunpunten O&O in Amsterdam-Noord.
De 4 opvoedsteunpunten bieden de volgende 4 functies aan
� Voorlichting en informatie
� Pedagogische advisering, lichte pedagogische hulp
� Oudercursussen / thema bijeenkomsten
� Signalering, toeleiding en verwijzing
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot ca. 19 jaar.

•  Ontwikkelen O&O verwijschecklist.
Het ontwikkelen van een checklist / criteria aan de hand waarvan je naar een bepaald
aanbod verwijst. Daarvoor is nodig uniforme registratie, terugkoppeling en evaluatie van
verwijzingen.
Signaleer en verwijsinstrumenten van de diverse instellingen zullen worden bekeken en
met elkaar vergeleken.
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•  Onderzoek naar effectiviteit casuïstiek besprekingen in Amsterdam-
Noord.

Onderzoek wordt verricht naar het huidige functioneren van de (buurt)netwerken en de
opbrengst ervan.

•  Toepassen CtC strategie binnen RAAK
CtC stelt planmatig vast hoe problemen met gezinsmanagement gezamenlijk door
verschillende organisaties preventief en gericht aangepakt dient te worden. De inzichten
zijn van belang voor RAAK.

•  Het opstellen van een plan om ervoor te zorgen dat
kindermishandeling een onderwerp is en zal blijven van de aanpak
huiselijk geweld (integrale aanpak).

Het inbrengen van het onderwerp kindermishandeling zal in de voorlichting en
deskundigheidsbevordering van professionals worden meegenomen.

•  Inventariseren en afstemmen van specifiek aanbod ter bestrijding
van kindermishandeling.

Systematisch zullen de knelpunten, lacunes en overlappingen worden geinventariseerd.
Nadere werkafspraken worden gemaakt om verbeteringen in het aanbod en de
samenwerking te realiseren.

•  Inventariseren hoe de deskundigheidbevordering van de
professionals t.a.v. kindermishandeling in Noord geregeld is.

Meer specifiek of de kennis over signaleren en hanteren van (vermoedens van)
kindermishandeling op een aanvaarbaar niveau is.

•  Het betrekken van de (sport)verenigingen / het vrijwilligerskader bij
de aanpak kindermishandeling.

 
Tot slot:
De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van
samenwerkingsverbanden en de (mogelijke) gezamenlijke aanpak van problemen. De
infrastructuur voor het project RAAK is in Amsterdam-Noord aanwezig.
Het motto van RAAK “niet anders maar beter!” zullen we in Amsterdam-Noord proberen
waar te maken.
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Lijst met afkortingen

RAAK Reflectie en actiegroep aanpak kindermishandeling
SWO Sector Welzijn en onderwijs
LSB Lokaal sociaal beleid
VWS Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
CtC Communities that care
OKC Ouder-en-kindcentra
GG&GD Gemeentelijke geneeskundige & gezondheid dienst
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
SPD Sociaal pedagogische dienst
MKD Medisch kleuterdagverblijf
SAC/Amstelstad Sociaal agogisch centrum
AB/PPI Afra Boddaert / pedagogisch pedologisch instituut
OZC/Amstelmonde expertisecentrum voor jeugdigen met een licht

verstandelijke handicap (LVG) en
gedragsproblematiek

O&O Opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering

ROA Regionaal orgaan Amsterdam
JAT Jeugdzorg advies team
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
HBO Hogere beroeps opleiding
NIZW Nederlands instituut voor zorg en welzijn
JGZ Jeugd gezondheidszorg
SPIN Speeltuinen in Noord
TOS Thuis op straat
MIM Moeders informeren moeders
AMK Advies en meldpunt kindermishandeling
BJZ Sector bestuurlijke en juridische zaken
AMW Algemeen maatschappelijk werk
SBN Stichting Buurtwerk Noord
BJAA Bureau jeugdzorg agglomeratie Amsterdam
SWS Sector stadsdeelwerken en sport
VO Voortgezet onderwijs
BO Basis onderwijs
DB Dagelijks bestuur stadsdeel Amsterdam-Noord
SCW Stichting streetcornerwerk
SDAN Stadsdeel Amsterdam-Noord
PO Primair onderwijs
MEO Meldpunt extreme overlast
IPO Interprovinciaal overleg
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Bijlage 1
Ouder-en-kindcentra in Amsterdam-Noord

Begin 2000 nam Amsterdam-Noord de kans te baat om als pilot project, ouder-en-
kindcentra (OKC’s) te ontwikkelen.25 Op 21 maart 2003 werden de eerste twee OKC’s
van Amsterdam door burgemeester Job Cohen geopend.
Het OKC is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, consultatiebureau
en O&O (opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering)26. Zwangere vrouwen,
kraamvrouwen, vaders en moeders van baby’s, peuters en kleuters kunnen bij de
genoemde kerndisciplines terecht met vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en
de opvoeding van hun ongeboren en geboren kind tot het naar de basisschool gaat.

Het OKC is in Amsterdam-Noord niet één grote winkel waar je shopt van de ene
zorgaanbieder naar de andere. Dat zou makkelijk, klantvriendelijk en laagdrempelig zijn.
Maar we hebben nou eenmaal te maken met bestaande praktijken en instellingen die
hun werk naar behoren uitoefenen en hun eigen logo, briefpapier en visitekaartjes
hebben. Dat blijft gewoon zo. Wèl moeten de producten (het aanbod) van de
samenwerkende instellingen binnen het OKC vraaggericht, samenhangend en beter
bereikbaar worden.

Organisatie structuur
De stuurgroep OKC heeft de opdracht om de te verwachten opbrengsten van het OKC27

te realiseren. De opdracht luidt:
•  Ziet toe op het nakomen van samenwerkingsafspraken;
•  Ziet er op toe dat de vraag naar zorg en het aanbod van zorg op elkaar

afgestemd zijn en blijven;
•  Ziet er op toe dat de beoogde resultaten behaald worden;
•  Is van de stedelijke (OKC) ontwikkelingen op de hoogte;
•  Informeert het stedelijk projectteam OKC middels een jaarverslag;
•  Legt verantwoording af aan de Regiegroep integraal jeugdbeleid.
•  Ziet er op toe dat er een vraaggericht aanbod van opvoedingsondersteuning en

ontwikkelingsstimulering in Amsterdam-Noord tot stand komt (voor kinderen en
ouders van -9 maanden tot ca.18 jaar);

•  Ziet er op toe dat vraag naar en aanbod van O&O op elkaar afgestemd zijn. Te
beginnen in de vier OKC regio’s (jaarlijkse evaluatie);

•  Rapporteert aan de regiegroep over de voortgang;
•  Mandateert het DB-OKC tot het uitwerken van de doelstellingen als:

                                                  
25 Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van diverse documenten. Waaronder: Werkplan OKC, M. Stuurman (GG&GD),
M.Hering (SDAN), J. Dorsman (SDAN). Amsterdam, januari 2002
Jaarwerkplan 2002-2003, J. Didde, kwartiermaker OKC, Amsterdam 8-10-2002. de Pionier: nieuwsbrief van het OKC.
Redactie: J. Didde, coördinator.
26 Partners van het OKC zijn:
Verloskundepraktijken Bannebuik, Terra, en Meidoornplein
Kraamzorgbureau de Baker
Consultatiebureau/jeugdgezondheidszorg  0-4 jaar (GG&GD en Amsterdam Thuiszorg)
Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (Stichting Buurtwerk Noord)
Bureau Jeugdzorg afdeling Preventie / Spel- en Opvoedingsvoorlichting
27    Doelstelling OKC en de te verwachten meerwaarde:

- Een bereik van 99% van alle jeugdigen;
- Zorg (signalering en ondersteuning in brede zin) zo veel mogelijk op één adres per gebied;
- Klantgericht maatwerk;
- Kwaliteitsverbetering door gerichte verwijzing;

- Vereenvoudiging van de bedrijfsvoering op wijkniveau
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•  Rendementsverbetering tot een maximum van 5 % in de bedrijfsvoering
van deelnemers in de centra;

•  Reductie van inspanningen van ouders bij het vinden van ondersteuning of
zorg;

•  Vroegtijdige signalering en verwijzing van potentiële deelnemers aan de
Voorschool

•  Kwaliteitsverbetering in leerlingenzorg op scholen dankzij
dossieroverdracht;

•  Reductie van wachtlijsten bij Bureau Jeugdzorg;
•  Reductie van zwaardere zorginterventies in jeugdzorg door vroegtijdige

interventies;
•  Schaalvergroting en kwaliteitsverbetering van opvoedingsondersteuning en

ontwikkelingsstimulering;
•  Kwaliteitsverbetering in cliëntenzorg dankzij overdracht verloskunde –

kraamzorg – ouder-en kindzorg.

Om vaart te houden in het verbetertraject is gekozen een dagelijks bestuur OKC in te
stellen die ca. 6 keer per jaar bij elkaar komt. In het DB-OKC zitten operationeel
managers. In de stuurgroep zitten de directies c.q. (gemandateerde) managers van de
betrokken instellingen. Het DB-OKC schept de meest wenselijke omstandigheden die
nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling van het OKC, bewaakt de
samenwerkingsafspraken van de partners en fungeert als klankbord voor O&O en
RAAK. Omdat veel nog ontwikkeld en uitgedokterd moet worden, werkt het DB-OKC met
werkgroepen. Deze worden geïnstalleerd voor bepaalde tijd. Dus geen nieuwe
netwerken en overleggen die eindeloos kunnen doorgaan. Het DB-OKC voorziet de
werkgroepen van een opdrachtformulering, bewaakt de voortgang en levert tenminste 1
lid als meewerkend voorvrouw / -man.
Voorbeelden van werkgroepen die begin 2004 zijn geïnstalleerd:

- Werkgroep O&O.
Doel is het tot stand brengen van vier steunpunten O&O

- Werkgroep P.R.
Zorgdragen voor het tot stand komen van communicatie voor gebruikers en
professionals.

- Werkgroep Sociale Kaart.
Het ontwikkelen van een digitale sociale kaart ten behoeve van
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (-9 maanden tot 23 jaar) voor
instellingen en ouders in Amsterdam-Noord.

Het DB-OKC legt verantwoording af aan de stuurgroep, bewaakt de voortgang en draagt
zorg voor de evaluatie. Met het instellen van deze overlegstructuur -werken met heldere
opdrachten, soms in kleine groepen, in wisselende samenstelling- is de weg open om
ook de kwaliteit van het aanbod verder onder de loep te nemen.
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Bijlage 2
Schema verwijzen

Belangrijke taak van het OKC/RAAK is het ontwikkelen van een structurele en
professionele signalering en verwijzingspraktijk. Dit schema28 zal daarbij worden
gebruikt.

werkproces signalering en verwijzing bij ouder en kind zorg.

                                                  
28 bron: Werkplan OKC, M. Stuurman (GG&GD), M.Hering (SDAN), J. Dorsman (SDAN). Amsterdam, januari 2002
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Bijlage 3
Theoretische achtergrond van Communities that Care

Jeugdcriminaliteit, geweld , problematisch alcohol - en drugsgebruik en schooluitval zijn
onder jongeren in de Nederlandse samenleving zorgwekkende fenomenen. Een aanpak
die al in een zo vroeg mogelijk stadium problemen signaleert en bestrijdt, kan
voorkomen dat jongeren afglijden en hardnekkige en moeilijk oplosbare problemen
ontwikkelen. De Communities that Care/ CtC-strategie is zo’n aanpak.
De uitgangspunten van de CtC-strategie zijn gebaseerd op onderzoek dat door
verschillende wetenschappelijk disciplines is uitgevoerd. Vier belangrijke pijlers vormen
het fundament van deze strategie: de sociale –ontwikkelingsstrategie;
een samenhangende, gemeenschapsbrede benadering; een model van risicofactoren;
een gids met veelbelovende en effectieve programma’s ten behoeve van gezin,  school,
jeugd en wijk.

De sociale - ontwikkelingsstrategie
De sociale -ontwikkelingstrategie, laat zien hoe beschermende factoren werken en op
welke wijze deze elkaar beïnvloeden, het laat zien hoe kinderen zich tot gezonde
volwassenen kunnen ontwikkelen.

Gezonde opvattingen
&

duidelijke normen

Binding
  . Hechting

         . Betrokkenheid

Kansen Vaardigheden Erkenning

Individuele
karakteristieken

Gezond gedrag
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Een samenhangende, gemeenschapsbrede benadering
Uit onderzoeken van de volksgezondheid naar houding - en gedragsverandering is
gebleken dat een gemeenschapsbrede aanpak zeer effectief kan zijn. De positieve
ervaringen die zijn opgedaan met beïnvloeding van het grote publiek, zijn terug te vinden
in Communities that Care. Door zoveel mogelijk relevante personen, organisaties en
instellingen in een wijk  te betrekken bij het veranderingsproces van CtC ontstaat in de
wijk een zo breed mogelijk draagvlak voor belangrijke veranderingen.

Een model van risicofactoren
Communities that Care gaat uit van negentien risicofactoren die ten grondslag liggen
aan de ontwikkeling van probleemgedrag bij jongeren. Deze risicofactoren zijn
gebaseerd op tientallen jaren internationaal wetenschappelijk onderzoek. Binnen CtC
gaat  het vooral om externaliserend probleemgedrag; geweld, jeugddelinquentie,
problematisch alcohol en drugs gebruik voortijdig schoolverlaten en
tienerzwangerschappen. In onderstaand schema worden de negentien risicofactoren
weergeven in relatie tot  het probleemgedrag.
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Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin � � � � �

Problemen met gezinsmanagement � � � � �

Conflicten in het gezin � � � � �

Positieve houding en betrokkenheid van ouders bij probleemgedrag � � �

SCHOOL

Vroeg en aanhoudend antisociaal gedrag � � � � �

Leerachterstanden beginnend op de basisschool � � � � �

Gebrek aan binding bij school � � � � �

INDIVIDU / JEUGD

Vervreemding en opstandigheid � � �

Omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen � � � � �
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Positieve houding bij probleemgedrag � � � �

Vroeg begin van het probleemgedrag � � � � �

Constitutionele factoren (biologisch/psychologisch) � � �
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Verkrijgbaarheid van drugs � �

Verkrijgbaarheid van wapens � �

Maatschappelijke normen die probleemgedrag bevorderen � � �

Geweld in de media �

Hoge mate van doorstroming in de wijk � � �

Weinig binding met de wijk en gebrek aan organisatie in de wijk � � �

Lage inkomens en slechte behuizing � � � � �

Het verband tussen risicofactoren en probleemgedrag bij jongeren. Developmental
Research and Programs, 1997

Gids veelbelovende en effectieve programma’s
In het kader van Communities that Care is er een Nederlandse gids ontwikkeld met
veelbelovende en effectieve programma’s.29 Deze gids omvat preventieve
programmatische interventies die beschermende factoren in gezinnen, scholen, onder
leeftijdgenoten en in wijken versterken en de risicofactoren verminderen.

                                                  
29 Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieve projecten en programma’s in de domeinen Gezin, School, Jeugd,
Wijk. Twede volledig herziene editie CtC-gids. D.Ince e.a. NIZW 2004.
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Bijlage 4
Een raamwerk voor de Regio’s Raak

1. In de proefregio’s dient het besef dat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
sterk beïnvloed wordt door de sociale en maatschappelijke context van kinderen
aanwezig te zijn en vertaald te worden in een attitude van ‘child advocacy’ die
maatschappelijk breed wordt uitgedragen.

2. In de proefregio’s dient het opzetten of blijven uitvoeren van projecten met een
klein bereik vermeden te worden.

3. Voorlichtingscampagnes over kindermishandeling dienen voortdurend herhaald
te worden. Voorlichtingsmateriaal over kindermishandeling dient zichtbaar
aanwezig te zijn in alle voorzieningen waar ouders, kinderen en jongeren regulier
gebruik van maken.

4. Er moet geïnvesteerd worden in de deskundigheid op het terrein van de
opvoedingsondersteuning en de faciliteiten om deze te kunnen toepassen bij
huisartsen, werkers in de jeugdgezondheidszorg kinderopvang en onderwijs
dienen sterk verhoogd te worden.

5. Er dienen kort vóór of kort na de geboorte van het kind op alle (aanstaande)
ouders gerichte groepsbijeenkomsten te zijn waarin voorlichting over opvoeden
en de gezamenlijke ouderrollen gegeven wordt.

6. Deze bijeenkomsten dienen gevolgd te worden door groepsconsultatiebureaus
en/of andere, voor alle ouders bedoelde groepsbijeenkomsten waarin over
ouderschap, opvoeden en opgroeien gesproken  kan worden.

7. In de regio moeten duidelijk herkenbare punten bij reguliere voorzieningen
komen waar voor ouders, andere opvoeders, kinderen en jongere informatie over
opvoeden en opgroeien beschikbaar is of gemaakt kan worden. Ook
verwijzingen naar andere informatie- of adviespunten zoals de opvoedtelefoon
en websites moeten mogelijk zijn.

8. Voor alle ouders van kinderen van alle leeftijden moeten, aan reguliere
voorzieningen gekoppelde pedagogische spreekuren beschikbaar zijn als daar
behoefte aan is.

9. Op alle scholen dienen programma’s voor  kinderen ingevoerd te worden 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. Training(sonderdelen) om kinderen ’weerbaar’ te maken zijn op dit
moment niet aan te bevelen.

10. In wijken met een verhoogde opvoedingsproblematiek moet de fysieke en
psychologische beschikbaarheid van reguliere zorg en ondersteuning verhoogd
worden. Centraal begrip is hier vraagsturing: een aanbod kunnen doen als dat
nodig is en het aanbod zo inrichten dat de doelgroep er ook gebruik van maakt.

11. Geïsoleerde doelgroepactiviteiten moeten vermeden worden.
12. Buurtgerichte programma’s met het doel de pedagogische infrastructuur te

verbeteren of in de voorzieningenstructuur meer samenwerking en afstemming te
realiseren, kunnen aanvullend zijn op de hier beschreven activiteiten van het
zorgcontinuüm voor kindermishandeling. Van belang voor het voorkómen van
kindermishandeling is dat alle ouders intensief bij deze programma’s betrokken
worden. Gezinsbegeleiding ( ‘home visiting’) dient onderdeel van zo’n
programma te zijn wil het effectief zijn op het terrein van de
opvoedingsondersteuning en het voorkómen van kindermishandeling.

13. Als er in de regio in bepaalde wijken onderwijsachterstandprogramma’s zoals
VVE-programma’s worden uitgevoerd, dient hier een intensieve oudermodule
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met een breder perspectief dan de cognitieve ontwikkeling van kinderen aan te
worden toegevoegd.

14. Geïndiceerde preventie op basis van risicofactoren die latere kindermishandeling
voorspellen, lijkt  in de proefregio’s vooralsnog geen bijdrage te kunnen leveren
aan het bestrijden van kindermishandeling. Nog afgezien van de negatieve
effecten zoals stigmatisering en problematisering is een valide screening niet
beschikbaar. Ervaringen met geïndiceerde interventie in de USA suggereren dat
kindermishandeling kan toenemen door geïndiceerde preventie.

15. Alleen in regio’s met groepen met extreem veel risicofactoren die anderszins niet
bereikt kunnen worden (omdat ze bijvoorbeeld geen gebruik maken van reguliere
voorzieningen) zou men geïndiceerde preventie kunnen overwegen.

16. Het onderkennen van signalen of het ontdekken van signalen vraagt
investeringen in gespreksvoering van professionals die met ouders en kinderen
werken, in het bijzonder die in de jeugdgezondheidszorg. Jongeren zouden daar
zelfstandig bij een vertrouwenspersoon terecht moeten kunnen.

17. Signalering veronderstelt contact tussen gezinnen en voorzieningen. Er dient
maximaal en outreachend geïnvesteerd te worden in het bereik van de
jeugdgezondheidszorg en de peuterspeelzalen.

18. Er zijn instrumenten (screeningslijsten, gespreksprotocollen) beschikbaar
waarmee werkers in de jeugdgezondheidszorg actief kunnen zoeken naar
signalen. De voorkeur gaat uit naar gespreksprotocollen waarmee professional
en ouder gezamenlijk de situatie in kaart brengen.

19. Zorgmijding als zodanig is al een signaal van mogelijke toekomstige problemen
in gezinnen.

20. Op signalen van problemen dient proportioneel gereageerd te worden. Er dient
dus een reeks interventies beschikbaar te zijn.

21. De eerste en meest voorkomende interventie bij eerste signalen van problemen
is het opvoedingsondersteunende gesprek (doorgaans op initiatief van ouders)
met huisartsen, werkers in de jeugdgezondheidszorg, peuterwerk, kinderopvang
en onderwijs. De mogelijkheden tot dit type gesprekken dienen zowel kwalitatief
als kwantitatief versterkt te worden. In concreto betekent dat
deskundigheidsbevordering en beschikbaarstelling van tijd. Aparte projecten voor
doelgroepen van ouders met specifieke vragen kunnen worden afgebouwd.

22. Gezinsondersteuning door home visiting is een effectief antwoord op signalen
van beginnende problemen. Deze vorm van ondersteuning dient voldoende
beschikbaar te zijn. Bestaande en geëvalueerde programma’s zoals Home-Start
en Moeders Informeren Moeders kunnen in ieder geval ingezet worden en naast
elkaar bestaan. De doelgroep van MiM moet dan wel beperkt worden tot
gezinnen waarin er signalen van toekomstige problemen zijn. Nieuwe, op
beproefde buitenlandse programma’s gebaseerde methodieken kunnen in
pilotvorm geïntroduceerd worden. Het Nurse Home Visitation Program lijkt
hiervoor de beste kandidaat.

23. Home visiting-programma’s winnen sterk aan effectiviteit als ze gecombineerd
worden met peuterspeelzalen of kinderopvang.

24. Reacties op (vermoedens van) kindermishandeling kunnen pas op gang komen
als kindermishandeling opgemerkt wordt. Voorlichting aan kinderen, omstanders,
beroepsbeoefenaren en hulpverleners vraagt daarom voortdurende aandacht.

25. Het bestaan van het AMK, de werkwijze en met name de adviesfunctie moet
systematisch en voortdurend onder de aandacht van het publiek,
beroepsbeoefenaren en hulpverleners worden gebracht.
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26. Alle instellingen die met kinderen werken dienen een meldcode of meldprotocol
in te voeren. Alle medewerkers moeten getraind worden in het toepassen
daarvan.  Hetzelfde geldt voor beroepsgroepen zoals artsen.

27. AMK’s moeten, gezien hun centrale taak in het reageren op kindermishandeling
de middelen krijgen om de voorgeschreven taken te kunnen uitvoeren.

28. Er dient in één of meer proefregio’s geëxperimenteerd te worden met protocollen
voor lijkschouwing bij overleden kinderen (tot 18 jaar).

29. Politie, de Raad voor de Kinderbescherming en het gezinsvoogdijwerk zijn
belangrijke partners in werkontwikkeling én bij individuele casuïstiek.

30. Bij hulpverlening na kindermishandeling is voor gespecialiseerde instellingen
voor hulpverlening,  routinematig toegepaste trajecten of zorgprogramma’s
vooralsnog geen grond.

31. In kindermishandeling gespecialiseerde deskundigheid bij de screening,
probleemanalyse en indicatiestelling in het Bureau Jeugdzorg, is noodzakelijk.

32. In voorkomende gevallen van kindermishandeling dienen zorgprogramma’s op
maat te worden samengesteld. Deze programma’s zullen niet alleen gericht
moeten zijn op het kind, maar ook op andere gezinsleden en soms de dader(s).
Deze programma’s zullen vaak intersectoraal zijn. Een sterk casemanagement is
daarom noodzakelijk. Dit casemanagement dient direct na de verwijzing door het
AMK beschikbaar te zijn.

33. Hulpverlening na kindermishandeling blijkt de mishandeling vaak niet te stoppen.
Ook om deze reden is intensief casemanagement (eventueel onder de noemer
gezinscoach) noodzakelijk.

34. Instellingen voor jeugdzorg dienen protocollen voor grensoverschrijdend gedrag
van hulpverleners te hebben en toe te passen, en in iedere instelling dient een
vertrouwenspersoon beschikbaar te zijn.

35. Instellingen voor jeugdzorg maken afspraken over de betekenis van het
Internationaal Verdrag van de Rechten van het kind voor de praktijk van de
jeugdzorg.


