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Nulmeting
Regio RAAK Flevoland streeft naar een effectievere aanpak van kindermishandeling, door opvoedingsondersteuning
voor alle ouders, vroegsignalering van kinderen in de knel en adequate zorg en hulp voor slachtoffers en daders van
kindermishandeling. De voortgang en de bereikte resultaten in de Regio's Raak worden onderzocht door het
Adviesbureau Van Montfoort. Op dit moment wordt een nulmeting gehouden onder professionals en ouders. De
uitkomsten van deze nulmeting worden bekend gemaakt tijdens de volgende bijeenkomsten:
→ Urk: 14 juni 2004 van 19.30 tot 20.30 uur in de Stuurgroep Jeugdbeleid van Urk.
→ Almere: 24 juni 2004 van 14.30 tot 17.00 uur in De Roestbak in Almere Haven.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten via raak-flevoland@hvdf.nl

Zorg Nabij vastgesteld
Het provinciale bestuur heeft het plan voor Zorg Nabij vastgesteld. Dat betekent dat gestart kan worden met Snel Hulp
voor gezinnen waar kindermishandeling dreigt of is geconstateerd. Bureau Jeugdzorg, de Stichting Jeugdhulpverlening
Flevoland en het Boschhuis maken afspraken over de wijze waarop Snel Hulp wordt ingeschakeld. Uitgangspunt is zo
min mogelijk bureaucratie en zo min mogelijk schakels.
Andere onderdelen van het Zorg Nabijplan staan ook in de startblokken. Er is een oproep gedaan in Almere voor een
enthousiaste, vasthoudende en outreachend algemeen maatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige. Zij gaan
gezamenlijk de kennis en de ervaringen die in het land zijn opgedaan met gezinscoaching naar Flevoland halen en in
praktijk brengen.
Het IJsselmeerziekenhuis ontwikkelt naar het voorbeeld van het Flevoziekenhuis een protocol waarmee iedereen die op
de spoedeisende hulp en de kinderafdeling werkt alert is op kindermishandeling als oorzaak van het getoonde letsel.
Tot slot gaan we op zoek naar diagnostici in Flevoland die bepaalde deskundigheid hebben of gespecialiseerd zijn op
het gebied van diagnostiek bij (seksuele) kindermishandeling. De bedoeling is dat duidelijk wordt welke diagnostische
specialisaties in Flevoland aanwezig zijn, hoe die te gebruiken zijn en wat er nog mist.

Overige ontwikkelingen
•  Er is een protocol Niet Verschenen Zonder Bericht voor de JGZ in de maak. Dat protocol is een onderdeel van de

werkwijze van de jeugdgezondheidszorg om risicokinderen in beeld te krijgen en in beeld te houden.
•  In Almere ontwikkelt een werkgroep van jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk en de gemeente een plan

voor het ouder-kindcentrum in Almere. Het ouder-kindcentrum vormt de zorgstructuur in de wijk. De zorgstructuur
binnen het onderwijs sluit daarop aan.

•  Op Urk heeft de gemeentelijke Stuurgroep Jeugdbeleid drie werkgroepen geïnstalleerd die met een aanbeveling
zullen komen voor het bevorderen van gezond gedrag onder jongeren.

•  Een landelijke projectgroep van de Inspecties Onderwijs, Jeugdzorg, Openbare Orde en Veiligheid en
Gezondheidszorg ontwikkelt op basis van de Almeerse en Utrechtse praktijk een toezichtskader voor jeugdzaken,
onder de naam Synergie in Toezicht. In Almere is onder andere het probleem geanalyseerd van kinderen die
achter de voordeur worden geconfronteerd met geweld en wél zijn gesignaleerd door de politie of AMK, maar waar
vervolgens onvoldoende effectief op gereageerd wordt. De projectleider van Regio RAAK Flevoland participeert in
dit project.

•  Regio RAAK Flevoland werkt samen met het project Aanpak Huiselijk Geweld. Daar waar kinderen getuige zijn van
geweld is alertheid geboden. Voorstel is dat de politie constateringen van huiselijk geweld in een gezin altijd door
geeft aan de jeugdgezondheidszorg, zodat de JGZ kan beoordelen of er hulp voor het gezin of het kind nodig is.

Vraag ter overweging
Eén op de zestig Flevolandse gezinnen worden bij het AMK ingebracht voor advies, consultatie of melding in verband
met vermoedens van kindermishandeling. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde. Betekent dit dat we in Flevoland
goed in staat zijn om te signaleren? Signaleren we alles? En geven we effectief vervolg op die signalen, zowel ten
aanzien van hulpverlening en het blijven volgen van de gesignaleerde gevallen van kindermishandeling, als ten aanzien
van het nemen van maatregelen in civiel- of strafrechtelijk kader?

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden.nl of www.hvdf.nl (GGD), of neem contact op
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?
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