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Van twee naar drie
De Opvoedwinkel in Almere gaat de cursus “Van twee naar drie” geven, deze cursus is bedoeld voor aanstaande of jonge
ouders die zich voorbereiden op hun taak als opvoeder. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt voor het eerst
gegeven op 26 oktober, 2 en 9 november 2004. Voor aanmelden of meer informatie: Opvoedwinkel Almere, 036-5486961.

Diagnostiek in de Keten
De jaarlijkse themadag FlevoGezond heeft dit jaar het onderwerp “Diagnostiek in de Keten”, met name bij vermoedens van
kindermishandeling. Voor deze dag worden de diagnostici van verschillende instellingen uitgenodigd: jeugdzorg,
gezondheidszorg, onderwijs, hulpverlening, politie, Raad voor de Kinderbescherming, geestelijke gezondheidszorg etc. Het
Flevolandse Zorgprogramma Kindermishandeling is leidraad voor het programma. Deze dag zal ook bruikbare informatie en
bouwstenen leveren voor het onderdeel van Zorg Nabij waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een specialistisch
diagnostisch team inzake complexe (seksuele) kindermishandelingzaken
De FlevoGezonddag wordt gehouden op woensdag 1 december 2004 in het provinciehuis te Lelystad.
Voor meer informatie: nelly.denos@flevoland.nl

NVZB
Voor de jeugdgezondheidszorg is dit een bekende afkorting: Niet Verschenen Zonder Bericht. Half oktober heeft de
jeugdgezondheidszorg van de GGD ingestemd met een protocol en een werkwijze waarmee de groep NVZB m.i.v. 2005
actiever wordt benaderd door te bellen of op huisbezoek te gaan. Voor meer informatie: l.rigter@hvdf.nl

Balansmodel van Bakker
Het balansmodel van Bakker wordt door de jeugdgezondheidszorg gebruikt om de afweging te maken of draagkracht en
draaglast in evenwicht is. Dit model helpt bij het inschatten of er al dan niet sprake is van een risicosituatie voor een kind.
Voor meer informatie: a.janssen@hvdf.nl

Ketensamenwerking
Zoals al eerder aangekondigd organiseert het project Aanpak Huiselijk Geweld samen met Regio RAAK Flevoland een training
in ‘ketensamenwerking’ voor beroepskrachten die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld / kindermishandeling. De
training bestaat uit een eendaagse werkconferentie en twee terugkomdagdelen (na drie maanden en na zes maanden).
Centraal staat het implementeren, aanscherpen en concreet maken van de samenwerkingsafspraken uit het Convenant
Huiselijk Geweld en het Zorgprogramma Kindermishandeling. De trainingen worden op lokaal niveau gegeven en aan de
lokale situatie aangepast.
Binnenkort worden alle beoogde deelnemers benaderd. Het verzoek aan alle instellingen is om hen de gelegenheid geven
deze training te volgen. Het gaat in ieder geval om de volgende instellingen en beroepsgroepen: politie, vrouwenopvang,
AMW, GGV, BJZ, CAD, GGZ, VVM, AMK, JGZ, De Waag, SJF, Boschhuis, Nieuw Veldzicht, De Reeve, St. Mee, Raad voor de
Kinderbescherming, ziekenhuizen.

Gezinscoach
Per 1 september is in het kader van Zorg Nabij het experiment gezinscoaching begonnen met Marja Wolters en Hanneke
Tanger. Inmiddels heeft Marja zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken en heeft Bea van de Kraats haar
plek ingenomen. Eind oktober beginnen Bea en Hanneke met het bieden van gezinscoaching aan de eerste gezinnen.

Huiselijk geweld in huishoudens met / zonder kinderen.
80 % van de meldingen van huiselijk geweld vindt plaats in huishoudens met kinderen. Aandacht voor huiselijk geweld kan
dus niet los worden gezien van zorg voor kinderen. Donderdag 25 november is de Flevolandse aftrap van de Week zonder
Geweld. Alle convenantpartners en andere betrokkenen in de aanpak van huiselijk geweld zijn uitgenodigd.

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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