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In het plan van aanpak Pats, Boem Raak (maart 2004) hebben we een 3-tal speerpunten 
benoemd. Deze half-jaarrapportage laat zien hoe ver we zijn met het uitvoeren van onze plannen.  
 
Zoals door ons al in eerdere notities en nieuwsbrieven is aangegeven willen we met onze RAAK 
aanpak aansluiten bij het reguliere werk. Alle betrokken instellingen moeten binnen hun huidige 
taakopdrachten met de (verbeterde) aanpak kindermishandeling aan de slag. We willen de 
bekendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod van de diverse Noordse instellingen 
voor ouders en kinderen vergroten.  
We willen dat: 
 

1. Kinderen goed, snel en professioneel geholpen worden bij de eerste signalen; 
2. Professionals effectief reageren op gemelde gevallen; 
3. Een gecoördineerde, doelgerichte, integrale aanpak van kindermishandeling 

plaatsvindt. 
 

Hoe? Door: 
 
 Kritisch alle producten en diensten onder de loep te nemen;  
 Meer dan voorheen kennis onderling uit te wisselen en te delen.  
 Inzichtelijke en concrete afspraken te maken met de Noordse instellingen om te komen 

tot een heldere overlegstructuur en in onderlinge samenhang. 
 Oog hebben voor de kwetsbare overgangen in de keten van het jeugdbeleid. 
 Gebruik te maken van inzichten verkregen uit andere projecten, bijvoorbeeld OKC en 

CtC1. 
 Te investeren in voorlichting en deskundigheidsbevordering aan alle mensen die in 

Amsterdam-Noord met kinderen werken. 
 
 
RAAK wil de condities verbeteren waaronder gezinnen kunnen opvoeden.  
 
 

                                                 
1 Het stadsdeel is van mening dat een aanpak ter bestrijding van kindermishandeling in samenhang met 
Ouder-en-kindcentra (OKC) en Communities that Care (CtC) ontwikkeld moet worden. Een Ouder-en-
kindcentrum (OKC) is een plek waar alle ouders, vanaf zo vroeg mogelijk in de zwangerschap tot het 
moment dat het kind naar de basisschool gaat, terechtkunnen met vragen over de ontwikkeling van het kind, 
de gezondheid en de opvoeding. Het is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, 
jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het stadsdeel. Communities that Care (CtC) is een 
lange termijn strategie gericht op het voorkomen van bepaald probleemgedrag onder jongeren (geweld, 
jeugddelinquentie, problematisch gebruik van alcohol en drugs, schooluitval en tienerzwangerschap.) CtC is 
wijkgericht, kent een wetenschappelijke basis en werkt stapsgewijs aan het terugdringen van dit 
probleemgedrag. 



Speerpunt 1: verbeteren van de sluitende aanpak 
 

• In het kader van de organisatie van een gezinsaanvullende pedagogische infrastructuur 
is een visiedocument O&O geschreven getiteld “Steun en Toeverlaat”. (Daarin wordt 
ook het aanbod opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering beschreven.) Dit 
document is najaar 2004 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.  
 Het stadsdeel Amsterdam-Noord wil de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen op 
 cognitief, sociaal, emotioneel, lichamelijk en affectief gebied vergroten. “Vroeg begonnen, 
 veel gewonnen” is de slogan en zo wordt een optimale groei en gezondheid van alle 
 kinderen nagestreefd door vroegsignalering en zorgcoördinatie, te beginnen bij het 
 ongeboren kind in de buik van de zwangere vrouw. Het geheel is meer dan de som der 
 delen. Een goed en samenhangend ondersteuningsaanbod op wijkniveau maakt dat 
 ouders en kinderen goed gedijen. Daarom heeft het stadsdeelbestuur de ambitie in vier 
 grote wijken, de vier OKC-regio’s, een steunpunt opvoedingsondersteuning te 
realiseren. Een preventief werkende opvoedingsondersteuning moet er voor zorgen dat 
de latere jeugdproblematiek substantieel teruggedrongen wordt. Alle steunpunten zijn in 
2005 operationeel. 

 
In het visiedocument Steun en Toeverlaat is aangegeven dat het stadsdeel samen met 
haar partners werkt aan het formuleren van een minimum aanbod O&O. In het eerste 
kwartaal 2005 doet de werkgroep die daarvoor is ingesteld verslag van haar 
werkzaamheden aan de stuurgroep OKC/RAAK. Naast een beschrijving van het 
minimum aanbod wordt een voorstel gedaan hoe lacunes in het aanbod kunnen worden 
aangevuld. De extra middelen (opgroei- en gezinsondersteuning) die het ministerie van 
VWS beschikbaar stelt zullen hiervoor worden aangewend. Het minimum O&O aanbod 
sluit uiteraard aan bij de wettelijke taken die het stadsdeel moet verrichten in het kader 
van de aansluiting lokaal jeugdbeleid - jeugdzorg. In het overzicht per wijk wordt o.a. 
geregeld:  

Informatie en voorlichting aan ouders;  
- schriftelijke informatie in de vorm van een uniforme informatiefolder, ouderbrochures over 

opvoeding, overzicht oudercursussen, mogelijkheid tot inschrijving, sociale kaart voor 
ouders (digitaal); 

- inloopspreekuur op vaste tijden; 
- telefonische bereikbaarheid; 
- groepsvoorlichting. 

Pedagogische advisering; 
- pedagogisch spreekuur (op afspraak) 
- oudercursussen in de vorm van een basisaanbod dat afhankelijk van de vraag van 

ouders aangeboden kan worden variërend van ‘Als je pas een baby hebt’, ‘Peuters, lief 
en lastig’, ‘Opvoeden Zo’, ‘Beter omgaan met pubers’. Verder worden thematische 
cursussen aangeboden naar aanleiding van vragen van ouders; 

- mogelijkheid tot (geïndiceerd) huisbezoek. 
Sociale steun, zelfhulp, en praktische steun; 
      - ontmoeting in de vorm van een ‘Moeder-en kind inloop’ in buurthuis of consultatiebureau, 

‘speelmiddag’ of ‘kruipochtend’; 
      -  naast de centrale speel-o-theek (in Midden-Noord) worden dépendances gerealiseerd in 

de Banne en in Nieuwendam; 
- spelbegeleiding; ‘Spel aan Huis’ in drie van de vier OKC-gebieden  

Competentiebevordering van ouders;  
     -  Spel aan Huis; 
     -  Opstap. 
 
Aanbieders van O&O in Amsterdam-Noord zijn: GG&GD, Amsterdam Thuiszorg, Stichting 
Buurtwerk Noord en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam(BJAA SO&T). 
 



• Hulp Op Indicatie instellingen 
Op 30 september is afgesproken om in het kader van RAAK met de drie jeugdzorg2 
instellingen en BJAA verder te praten over het project “aanpakken in samenhang”  van 
het expertisecentrum kindermishandeling van het NIZW. Marianne Berger van het NIZW 
was hierbij aanwezig.  

 
Het project ‘Aanpakken in Samenhang’ richt zich op het leveren van een bijdrage aan de 
versterking van het hulpaanbod na kindermishandeling voor jeugdigen en hun gezinnen 
door: 
• het methodisch versterken van het hulpaanbod na kindermishandeling in de RAAK-

proefregio’s; 
• het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de professionalisering van IPT-ers 

(Intensieve Pedagogische Thuishulpverleners); 
• het verspreiden van kennis omtrent evidence-based interventies na 

kindermishandeling; 
• het verspreiden van kennis over diagnostiek met betrekking tot factoren die een rol 

spelen bij kindermishandeling en de verschillende instrumenten die in dit kader 
kunnen worden ingezet.  

 
De onderlinge samenwerking heeft veel potentie om de aanpak van kindermishandeling 
in Amsterdam-Noord te verbeteren. Er is een werkgroep samengesteld die nog een 
(paar) keer bij elkaar te komt. Vragenlijsten en diagnostische instrumenten worden 
vergeleken en er wordt toegewerkt naar een zorgprogramma kindermishandeling. 

  
• In september 2004 heeft het stadsdeel (projectleiders van RAAK & OKC) aan het ROA 

(Regionaal Orgaan Agglomeratie Amsterdam) gevraagd een financiële bijdrage te 
leveren om een methodische beschrijving te maken van het signalerings-, toeleidings-, 
verwijs- en terugkoppelingsproces. Daarmee is ingestemd. Er is voor de uitvoering 
contact gelegd met het NIZW/Jeugd/afdeling O&P. Het NIZW heeft een voorstel 
geschreven om binnen één jaar met een dergelijke trajectbeschrijving te komen. Het 
NIZW levert uit eigen middelen ook een belangrijke bijdrage hieraan. Het traject/het 
onderzoek heeft de titel “proeftuin Noord” meegekregen vanuit het idee dat in 
Amsterdam-Noord uitgeprobeerd wordt wat van landelijke waarde kan zijn. Een 
begeleidingscommissie is hiervoor in het leven geroepen en is in de afgelopen periode 
één keer bij elkaar geweest.   

 
 

Speerpunt 2: voorlichting en deskundigheidsbevordering 
 

• Met het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) is op twee fronten regelmatig 
overleg gevoerd over de gewenste aanpak in Amsterdam-Noord. Het zogenaamde 
strategisch beraad en het praktisch overleg. Het AMK wordt door de projectleiding van 
RAAK als een klankbord gebruikt bij het uitwerken van de doelstelling. Dit leidt tot een 
vruchtbare samenwerking.  
De projectleiding RAAK heeft in overleg met het AMK een voorstel gemaakt aan welke 
organisaties en instellingen voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen worden 
gegeven in de nog resterende projectperiode.  
 
 
 

 

                                                 
2 MOC,Altra-jeugdzorg en onderwijs, Spirit 



Doelgroep Beoogd 
bereik 
deelnemers 

Totaal  
aantal 
voorlichtingen
(=1 dagdeel) 

Beoogd 
bereik 
deelnemers 

Totaal aantal 
trainingen  
 
(= 3 dagdelen) 

Professionals / 
instellingen 

1280 
personen 

52 
bijeenkomsten 

168 
personen 

14  
trainingen 

Vrijwilligerskader 
 

200 
personen 

8 
bijeenkomsten 

24  
personen 

2  
trainingen 

Totaal 1480 60 192 16 
 

Sinds november 2004 worden de (voorlichtings)bijeenkomsten georganiseerd. Alle 
deelnemers krijgen een certificaat.  
Er is ter realisering van dit speerpunt speciaal aandacht voor het onderwijs. Deelname 
van leerkrachten aan de bijeenkomsten willen we in het bijzonder stimuleren. We weten 
dat we vroeg moeten zijn met ons aanbod i.v.m. de krappe (jaar)planning waar scholen 
mee te kampen hebben. Het afgelopen half jaar is er met twee Bredeschool 
samenwerkingsverbanden overleg gevoerd. Verder is de RAAK-projectleiding 
aangeschoven bij het intern-begeleidersoverleg van alle primair- en bijzonder 
onderwijsscholen in Amsterdam-Noord. Ook is er overleg geweest met een aantal VO-
scholen. Uitvoerig overleg met alle VO scholen is gepland in januari 2005. 

 
• Eind september is er speciaal voor de vele sportverenigingen die het stadsdeel rijk is 

een themabijeenkomst georganiseerd over “aanpak kindermishandeling binnen de sport” 
die RAAK voor ogen heeft. Circa 60 personen waren hier aanwezig. Een verassend 
resultaat. De organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst voor jeugdtrainers, 
begeleiders en andere vrijwilligers van de verenigingen is in het najaar ter hand 
genomen. Erica Terpstra (NOC*NSF) zal aan de eerste sportvrijwilligers die hebben 
deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomst over signaleren van kindermishandeling 
de certificaten uitreiken. 

  
• De projectleiding wil ook graag met andere vrijwilligersgroeperingen in Noord contact 

leggen. Om hen te leren signalen van kindermishandeling zo vroeg mogelijk op te 
vangen zijn we begin november aangeschoven bij het Diversiteitsoverleg Amsterdam-
Noord (DOVO). Vrijwilligers van (allochtone) zelforganisaties die met kinderen werken 
vormen onze doelgroep. In 2005 willen we voor hen een aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Met het opbouwwerk zijn in dit kader enkele 
gesprekken gevoerd. Zij zullen ons initiatief waar nodig en mogelijk ondersteunen.  

 
 

Speerpunt 3: aanpak huiselijk geweld 
 

• In het Actieprogramma Veiligheid van het stadsdeel Amsterdam-Noord3 is de aanpak 
huiselijk geweld een van de speerpunten van het beleid. Stedelijk is er een plan van 
aanpak huislijk geweld opgesteld waarin de stadsdelen een duidelijke rol krijgen 
toebedeeld. Daar wordt momenteel invulling aan gegeven. De projectleiding RAAK is hier 
nauw bij betrokken. Doel van RAAK is de aandacht voor kindermishandeling van meet af 
aan goed in te bedden in het veiligheidsbeleid van het stadsdeel.  

 
• In het voorjaar van 2005 zal een (mini-)werkconferentie met alle ketenpartners worden 

georganiseerd.  
 

                                                 
3 Actieprogramma Veiligheid 2004/2005 Sector bestuurszaken stadsdeel Amsterdam Noord. 



• Met het steunpunt relationeel geweld en Vrouwenopvang Amsterdam zijn de eerste 
werkafspraken in dit kader gemaakt. Een bijeenkomst in oktober is door RAAK 
bijgewoond.  

 
• De projectleiding van RAAK neemt deel aan de stedelijke werkgroep zorg om 

jeugd/voorlichting. Meer dan 20 instellingen in Amsterdam slaan de handen ineen. Het 
Advies- en Meldpunt kindermishandeling (AMK) Amsterdam ontwikkelt in opdracht van 
de Coördinatiegroep Huiselijk Geweld Amsterdam een regionaal protocol 
kindermishandeling.  
De doelstelling is om te komen tot een eenduidige Amsterdamse werkwijze ten aanzien 
van de signalering en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling4 bij 
kinderen van 0- 18 en/of hun ouders. Een tweede doel is het vergroten van de bereidheid 
en handelingsbekwaamheid van de medewerkers binnen de participerende instellingen in 
het signaleren en hanteren van (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling.  
Het concept van het protocol moet in maart/april 2005 af zijn.  

 

 

 

 

Overige zaken   
 
• RAAK onderzoek – evaluatie door Adviesbureau Van Montfoort 

 De eerste (voor)meting onder professionals in de regio Amsterdam Noord vond plaats in 
de periode juni  2004 – oktober 2004. De schriftelijke vragenlijst is uitgezet bij instellingen 
die een centrale rol spelen bij de realisering van een sluitende aanpak ten aanzien van 
opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen. Dit zijn de GGGD en Amsterdam Thuiszorg 
(AT) die tezamen de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar vertegenwoordigen, Bureau 
Jeugdzorg Amsterdam Noord5, Stichting Buurtwerk Noord en DORAS (Algemeen 
Maatschappelijk Werk). De voormeting onder professionals levert informatie op over de 
stand van zaken. Begin 2005 worden de uitkomsten van het onderzoek, en de daaruit 
voortvloeiende actiepunten, met de instellingen besproken.  

 
De schriftelijke voormeting onder ouders is uitgevoerd in de maanden juni - oktober  
2004. Alle professionals aan wie gevraagd is om zelf een vragenlijst in te vullen (in het 
kader van de voormeting) is ook gevraagd twee willekeurig6 gekozen cliënten te 
benaderen voor het invullen van de oudervragenlijst. Bij de GGGD en Bureau Jeugdzorg 
zijn afwijkende procedures gevolgd. In totaal zijn gedurende de zomermaanden 33 
ouders bevraagd door de RAAK-projectleiding zelf.  
 
Met het onderzoek onder de professionals en de ouders is in beeld gebracht in hoeverre 
in de startfase van de RAAK-aanpak voldaan wordt aan de condities voor een sluitende 

                                                 
4 Ook oog-getuige zijn van mishandeling valt hieronder.  
5 Onderdeel van BJAA (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam). 
6 De willekeurige selectie is tot stand gebracht door aan de werkers de instructie te geven om op 
of vanaf een van te voren vastgestelde dag hun eerste 2 cliënten te vragen om de enquête in te 
vullen. Bij weigering diende de volgende cliënt gevraagd te worden. 



aanpak van kindermishandeling (zie Hermanns 2003’). De samenvatting en conclusies 
zijn ondergebracht in overzichten; deze richten zich met name op de aspecten die 
verbetering behoeven. Zie daarvoor: Voormeting RAAK regio Amsterdam-Noord door het 
adviesbureau van Montfoort. November 2004. 
 
18 november zijn de eerste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan alle 
betrokkenen. Met iedere afzonderlijke instelling zijn/worden nog afspraken gemaakt over 
mogelijke verbeteringen.  

 
• Miniconferentie  

Een bijeenkomst over Privacywetgeving is in voorbereiding. Bekeken wordt of dit samen 
met het OKC-stedelijk team nader uitgewerkt kan worden.  

 
• Publicaties  

- RAAK-Nieuwsbrief Amsterdam Noord, zomer 2004 
zie ook website www.raak.org en stadsdeel. www.noord.amsterdam.nl   

- Artikel: aanpak kindermishandeling in Amsterdam-Noord: RAAK   
in Stedelijke Nieuwsbrief Huiselijk geweld (nummer 2 oktober 2004) 

- Tweemalig een artikel over RAAK in de Nieuwsbrief Noord in Beweging (Een 
uitgave van het stadsdeel sector wonen, werken en sport) 

- Artikel: Zorgen om een kind? Bel gerust, ook bij twijfel  In Noord op de mat (herfst 
2004) een huis aan huisblad van het stadsdeel. 

- Informatie over RAAK wordt als vaste rubriek in de Pionier opgenomen.  
(nieuwsbrief van het OKC Amsterdam-Noord)   

- Publicatie in SWO nieuws (juli 2004),  
- Interview met Michèle Hering over RAAK in het Parool d.d. 1 nov. 2004 
 

• Presentaties:  
- 27 sept.  Sport & RAAK  
- 3 nov.   DOVO overleg. 

 - 18 nov.  Presentatie Resultaten onderzoek van Van Montfoort 
    Presentatie onderzoeksresultaten buurtnetwerken  
 - 7 dec.   IB-overleg primair onderwijs 

 
• Communicatieplan RAAK   

 In samenwerking met de afdeling Communicatie van het stadsdeel is een 
 communicatieplan opgesteld. 

 
• Financiën 

Financiële rapportages zijn opgesteld d.d. juni 2003-juni 2004 en juni-december 2004. 
Deze zijn ingediend bij de Stichting RAAK . 

 
• Landelijk coördinatoren overleg RAAK 

In de maanden september en december zijn twee bijeenkomsten geweest van het 
landelijk coördinatoren overleg RAAK.  

 
 

   
Projectleiding RAAK 
M.Hering 
M.Nieuwenhuis  
1 februari 2005 


