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Regio RAAK Flevoland
RAAK staat voor Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. Deze landelijke actiegroep, onder
voorzitterschap van Andries van Dantzig, streeft naar een effectievere aanpak van kindermishandeling. Om
dat te bereiken is de inzet van alle niveaus – rijksoverheid, lokale overheden, instellingen en medewerkers –
nodig. Behalve dat RAAK heeft bereikt dat de aanpak van kindermishandeling in het regeerakkoord is
opgenomen, heeft het Ministerie van VWS ook concreet haar medewerking toegezegd om in vier regio’s aan
te tonen dat met de huidige middelen een effectievere aanpak van kindermishandeling mogelijk is: de
zogenaamde Regio’s RAAK. Het Ministerie van VWS subsidieert in die regio’s alleen een projectleider.

Bureau Jeugdzorg en GGD (HVDF) schrijven zich in voor Regio RAAK
Voorjaar 2003 konden instellingen zich inschrijven voor Regio RAAK. Bureau Jeugdzorg en de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD hebben zich samen met de provincie Flevoland ingeschreven, waarbij
ze de voorwaarde stelden dat ze graag Regio RAAK wilden worden, mits er ook extra geld zou komen voor
hulp aan slachtoffers van kindermishandeling.
Het Ministerie is akkoord gegaan met die voorwaarde en vervolgens is Flevoland gekozen tot één van de
vier Regio’s RAAK. De andere regio’s zijn: Zaanstreek-Waterland, Amsterdam Noord en de Westelijke
Mijnstreek.

Niet zelf het wiel uitvinden
Het uitgangspunt voor de Regio’s RAAK is de notitie van prof. dr. Jo Hermanns: “Het bestrijden van
kindermishandeling. Welke aanpak werkt?” (april, 2003). Hierin zijn 35 aanbevelingen gedaan, gebaseerd op
onderzoek en best practice, van vroege preventie tot en met behandeling van slachtoffers en daders.

RAAK-acties
Inmiddels is Flevoland gestart in Almere en op Urk. Er is een startdocument waarin de punten zijn
opgenomen waar Regio RAAK Flevoland aan gaat werken. Hieronder volgen een aantal van die RAAK-
acties:
•  ouder-kindcentra in iedere wijk
•  voorlichting over kindermishandeling en werkwijze AMK voor algemeen publiek en beroepskrachten
•  preventieve huisbezoeken en outreachender werken bij het maatschappelijk werk en de

jeugdgezondheidszorg
•  implementatie Zorgprogramma Kindermishandeling Flevoland.

Zorg Nabij
Het extra budget wat Flevoland heeft gekregen, en wat gekoppeld aan RAAK moet worden ingezet, heet
Zorg Nabij. Zorg Nabij maakt het mogelijk om een van de RAAK-acties uit te voeren, namelijk implementatie
van het zorgprogramma Kindermishandeling Flevoland. Het plan voor Zorg Nabij ligt nu ter besluitvorming bij
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.
Onderdelen van het plan voor Zorg Nabij zijn:
•  Specialistische diagnostiek op het gebied van (seksuele) kindermishandeling.
•  ‘Snel Hulp’ voor gezinnen waar (risico’s op) kindermishandeling is geconstateerd. Voor ernstige gevallen

zijn 26 trajecten spoedeisende gezinsinterventie beschikbaar (tot medio 2006). Deze module wordt
gaandeweg verder ontwikkeld tot een module waarmee snel hulp in huis kan worden geboden aan
gezinnen waar kindermishandeling is of dreigt.

•  Gezinscoach: kleinschalig experiment waarbij JGZ en AMW onderzoeken of en hoe zij gezinscoaching
kunnen leveren.

•  Adequate signalering in de Flevolandse ziekenhuizen. In het Flevoziekenhuis is een werkwijze
ontwikkeld waarmee alle kinderen die gepresenteerd worden op de spoedeisende hulp en op de
kinderafdeling worden gescreend op kindermishandeling als oorzaak voor het letsel.

Zodra het plan is goedgekeurd zullen de onderdelen met de betrokken instellingen worden uitgewerkt.



Meer informatie
Meer informatie over de Regio’s RAAK is te vinden op de website www.samenopvoeden.nl of op de site van
de Hulpverleningsdienst Flevoland: www.hvdf.nl. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van
Regio RAAK Flevoland: Marian van Leeuwen, 036-5357321 of raak-flevoland@hvdf.nl

Wilt u dit bericht plaatsen in uw interne nieuwsbrief, intranet of ander communicatiemiddel van uw
organisatie?


