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Meldcode kindermishandeling en instellingsprotocollen
Uit de nulmeting van Bureau Van Montfoort bleek dat veel beroepskrachten onbekend zijn met de meldcode
kindermishandeling. Tevens gaf een grote groep aan niet te weten of zijn instelling een protocol heeft waarin richtlijnen
zijn beschreven voor het bespreken, handelen en eventueel verwijzen bij vermoedens en constateringen van
kindermishandeling.
De meldcode is te vinden op www.kindermishandeling.info. Voor een protocol is het aan te raden binnen één instelling dit
met elkaar te ontwikkelen, evt. met ondersteuning van Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM). Bij Bureau VKM
(0320-276378) is meer informatie hierover te krijgen.

Brochure over opvoedingsondersteuning op Urk
In september krijgen alle inwoners van Urk een brochure over opvoedingsondersteuning in de bus. De GGD, Thuiszorg
Oude en Nieuwe Land en Bureau Jeugdzorg hebben in opdracht van de gemeente Urk een informatieve folder
ontwikkeld over opvoedingsondersteuning. Tevens is er op zaterdag 25 september in het zorggebouw aan de Vlaak 14
op Urk een informatiemarkt over opvoedingsondersteuning.
Opvoedingsondersteuning moet laagdrempelig, overzichtelijk en dicht bij huis worden aangeboden. Om die reden wordt
er nagedacht over het inrichten van een Ouder en Kind Informatiepunt in de bibliotheek van Urk.

Rechten van het Kind
De GGD ontwikkelt een themabox over de Rechten van het Kind. Hierin zijn allerlei materialen te vinden waarmee
leerkrachten een les of dag kunnen verzorgen rond dit onderwerp. Rond 20 november (Dag van de Rechten van het
Kind) wordt de themabox aan het onderwijs gepresenteerd.

Prenatale huisbezoeken
Thuiszorg Oude en Nieuwe Land heeft AIV-middelen (Advies, Informatie, Voorlichting) in gezet in de
jeugdgezondheidszorg om gedurende een aantal maanden te experimenteren met huisbezoeken tijdens de
zwangerschap. Het balansmodel van Bakker en de Stap-voor-Stapmethode zijn de methodische uitgangspunten. Of
Thuiszorg Oude en Nieuwe Land deze werkwijze structureel onderdeel maakt van de JGZ hangt af van resultaten en
financiering. Meer informatie hierover is te krijgen bij Anja Bosman, 0521-539999 of a.bosman@thuiszorg-onl.nl

Startbijeenkomst “Kinderen van Verslaafde Ouders”
Donderdag 23 september organiseert het CAD een startbijeenkomst rond het thema ‘kinderen van verslaafde ouders’
voor medewerkers van de JGZ, AMK en CAD in Almere. Meer informatie? Neem contact op met Dorien Groote, 0320-
221641 of dgroote@stichtingcad.nl

Samenwerking met Communities that Care (CtC) in Almere Buiten
CtC is een langdurig preventieprogramma gericht op het voorkomen van
gedragsproblemen en jeugdcriminaliteit. In Almere Buiten is na onderzoek en
raadpleging van diverse bronnen een wijkprofiel tot stand gekomen, op basis
waarvan een preventieplan is opgesteld. In dit preventieplan zijn verschillende programma’s
opgenomen die bijdragen aan de doelstellingen van RAAK.

Immers, het voorkomen van kindermishandeling is belangrijke preventie van probleemgedrag en criminaliteit op latere
leeftijd. Voor het domein ‘Gezin’ staat in het preventieplan uitbreiding van pedagogische spreekuren, opvoedcursussen in
de wijk en uitbreiding van Home Start. Voor het domein ‘School’ zijn Leefstijl en Taakspel opgenomen, deze programma’s
zijn gericht op stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Meer informatie? Zie: www.almere.nl,
button CtC.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden.nl of www.hvdf.nl, button 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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