
TTTT        uuuu        ssss        ssss        eeee        nnnn        bbbb        eeee        rrrr        iiii        cccc        hhhh        tttt    

Regio RAAK Flevoland

Nr. 10
Datum: 30 maart 2005

Eerste resultaten Snel Hulp
Als er kindermishandeling is geconstateerd en de ouder(s) erkennen dat er problemen zijn is het van belang dat er
snel hulp wordt ingezet. Om die reden hebben Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en ’t Boschhuis een
hulpverleningsmodule voor intensieve ambulante gezinshulp ontwikkeld, genaamd Snel Hulp. Bureau Jeugdzorg zet
deze hulp in binnen een zo kort mogelijke tijd, maximaal 8 dagen. Snel Hulp duurt drie maanden en biedt zowel hulp
en ondersteuning als een beoordeling van de veiligheid van het kind. Dankzij het intensieve contact met het gezin in
de thuissituatie krijgt de hulpverlener snel een beeld van de mate waarin het gezin voldoende veilig is voor het kind.
Inmiddels zijn vijf gezinnen gestart met Snel Hulp, in één geval bleek de veiligheid onvoldoende gegarandeerd en is
het kind uit huis geplaatst. In totaal kunnen 26 gezinnen instromen en worden de ervaringen benut om zowel de
module als het verwijstraject te optimaliseren.
Voor meer informatie: Frits Bijl, SJF 0320-232550 of Janneke Gorter, BJZ Almere 036-5486969 of Jennieke
Lagerwey BJZ Urk, 0527-681531.

Werkconferenties ketensamenwerking
In februari en maart werd in iedere Flevolandse gemeente een werkconferentie ‘ketensamenwerking bij huiselijk
geweld en kindermishandeling’ gehouden. Iedere deelnemer krijgt kort na de werkconferentie een verslag waarin het
‘huiswerk’ staat waarmee hij of zij binnen de eigen organisatie aan de slag gaat. De projectleiders van Aanpak
Huiselijk Geweld en Regio RAAK Flevoland bespreken de resultaten met de directies van de deelnemende
instellingen en werken met de instellingen aan afspraken die de samenwerking in de keten verbeteren. Over drie
maanden komen de deelnemers nogmaals bij elkaar om te zien of afspraken en eventueel verandering in werkwijze
tot stand zijn gekomen, zo niet, wat de knelpunten zijn.
De deelname en de opkomst bij de werkconferenties waren zeer goed. Sommige instellingen konden niet zes keer
vertegenwoordigd zijn. In totaal deden de volgende instellingen mee:

Politie
Reclassering
Maatschappelijk werk
Jeugdgezondheidszorg
Samenwerkingsverbanden onderwijs
Peuterspeelzalen
Leerplicht
Schoolbegeleidingsdienst
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bureau Jeugdzorg
Geïndiceerde jeugdzorg
Raad voor de Kinderbescherming
Openbaar Ministerie

Geestelijke gezondheidszorg
Huisarts
Centrum voor psychotrauma hulpverlening (CPH)
De Waag
Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling
Vrouwenopvang
MEE IJsseloevers
Sociaal cultureel werk
Leger des Heils
Gespecialiseerde Gezinszorg
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD)
Kerk
Gemeente (jeugdbeleid, integraal veiligheidsbeleid)

VerwijsWijzer Almere
Alle Almeerse beroepskrachten die met kinderen en ouders werken kregen afgelopen maand een VerwijsWijzer van
de gemeente Almere. Dit is een boekje dat als klapper op het bureau gezet kan worden en waar alle voorzieningen in
staan beschreven die bij bepaalde vragen of problemen over opvoeden en ontwikkelen van kinderen horen, b.v.
sociale vaardigheden, opvoeding, mishandeling, leerproblemen, ziekte en overlijden enz.
Regio RAAK Flevoland heeft samen met de GGD en veel instellingen in Almere de opzet bedacht en de sociale
kaartgegevens verzameld. Ook andere Flevolandse gemeenten hebben belangstelling voor een dergelijke
VerwijsWijzer.
Voor meer informatie: Jannette Klaver, gemeente Almere, 036-5277701 of jklaver@almere.nl

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


