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60 bijeenkomsten over signaleren van kindermishandeling 
RAAK organiseert sinds november 2004 voorlichtingsbijeenkomsten. Met veel enthousiasme en 
interesse voor het onderwerp kindermishandeling is door de instellingen gereageerd op onze 
oproep om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Medewerkers van Stichting Buurtwerk Noord 
(jongerenwerkers, kinderwerkers), van het Sportbuurtwerk, van Speeltuinen in Noord (SPIN), 
van Thuis op Straat (TOS) en van het Leefkringhuis beten de spits af. Onder leiding van een 
voorlichter van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling leer je er hoe je 
kindermishandeling kunt herkennen en hoe je in deze gevallen moet handelen.  
Onderwerpen die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten aan bod komen zijn:  

• Wat is kindermishandeling  
• Welke vormen zijn er  
• Wat zijn oorzaken en gevolgen  
• Hoe signaleer je kindermishandeling 
• Hoe moet je omgaan met vermoedens en signalen  
• Wat kun je van het AMK verwachten 
 

Voor kinderen die mishandeld worden, of het nu gaat om lichamelijk geweld, verwaarlozing of 
seksueel misbruik, is het van groot belang dat mensen dit opmerken maar vooral dat ze er iets 
mee doen.  
Ook pedagogische adviseurs, peuterspeelzaalleidsters, jeugdverpleegkundigen, medewerkers 
van Amsterdam Thuiszorg, VVE, Spel aan huis en leerkrachten van het basisonderwijs zijn 
inmiddels voorgelicht.   
De eerste ervaringen zijn positief. Alle deelnemers ontvangen een certificaat.   

Wanneer kindermishandeling feitelijk plaatsvindt, hebben kinderen er belang bij dat anderen dat 
zo snel mogelijk opmerken (signaleren). Een belangrijk onderdeel van de aanpak van RAAK is 
het vergroten van de deskundigheid op het gebied van kindermishandeling bij de mensen die 
dagelijks met kinderen werken. Daarom worden door het stadsdeel in samenwerking met het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling tot juni 2006 voorlichtings- en  trainingsbijeenkomsten 
georganiseerd voor in totaal 1500 professionals en vrijwilligers. Wie zich nog niet heeft 
aangemeld kan met de projectleiding contact opnemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Sportvrijwilligers 
Eind september is er speciaal voor de vele sportverenigingen die het stadsdeel rijk is een 
themabijeenkomst georganiseerd over “aanpak kindermishandeling binnen de sport”. Circa 60 
personen, voornamelijk bestuursleden, waren hierbij aanwezig. Een verassend resultaat.  
Als vervolg hierop hebben 20 januari jl. de eerste 10 sportvrijwilligers, veelal trainers of 
begeleiders van jeugdsportteams, deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomst over 
kindermishandeling. Verschillende disciplines waren vertegenwoordigd: de handbal-, 
gymnastiekvereniging, gehandicaptenvoetbal, zwem-, judo-, atletiek- en roeivereniging. Erica 
Terpstra (NOC*NSF) heeft d.d. 27 januari aan deze groep sportvrijwilligers de certificaten 
uitgereikt. Zij was erg enthousiast over ons RAAK initiatief om de sport bij de aanpak van 
kindermishandeling te betrekken. Erica Terpstra zal zich beraden op welke manier NOC*NSF 
bij haar leden kindermishandeling onder de aandacht kan brengen. RAAK zal samen met het 
NOC*NSF proberen of dit binnen de opleiding van jeugdtrainers kan worden opgenomen.  
 

 

RAAK wil ook graag met andere vrijwilligersgroeperingen in Noord contact leggen. De 
projectleiding RAAK is begin november aangeschoven bij het Diversiteitoverleg Amsterdam-
Noord (DOVO). Vrijwilligers van (allochtone) zelforganisaties die met kinderen werken vormen 
onze doelgroep. Voor hen worden er in samenwerking met Opbouwwerk Noord in 2005 een 
aantal voorlichtingsbijeenkomsten over (signaleren van) kindermishandeling georganiseerd. In 
april is de eerste bijeenkomst gepland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAAK & Jeugdzorg 
Eind september vorig jaar is afgesproken om in het kader van RAAK samen met de drie 
jeugdzorg instellingen1 en Bureau jeugdzorg het project “aanpakken in samenhang” van het 
expertisecentrum kindermishandeling van het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) 
nader te bekijken.  Dit project richt zich op versterking van het hulpaanbod nà 
kindermishandeling voor jeugdigen en hun gezinnen.  
De onderlinge samenwerking heeft veel potentie om de aanpak van kindermishandeling in 
Amsterdam-Noord te verbeteren. Van elkaars expertise is dankbaar gebruik gemaakt. Een 
werkgroep heeft vragenlijsten en diagnostische instrumenten vergeleken en besproken. Er 
wordt nog gekeken of een Noords zorgprogramma kindermishandeling kan worden ontwikkeld. 

Steun en toeverlaat  
Naast veel aandacht voor deskundigheidsbevordering wil RAAK een bijdrage leveren aan  het 
verbeteren van de samenwerking tussen verschillende jeugdzorg-  en 
jeugdwelzijnsinstellingen. Als instellingen hun werk (nog) beter op elkaar laten aansluiten 
kunnen ouders makkelijker hun weg naar de voorzieningen vinden en vallen er minder kinderen 
tussen wal en schip.  
Een concreet voorbeeld is het realiseren van vier zogenoemde steunpunten O&O in 
respectievelijk De Banne, Midden-Noord, Nieuwendam en Tuindorp-Oostzaan (de vier OKC-
regio’s). Inmiddels zijn bij alle steunpunten pedagogisch adviseurs aangesteld. Ouders kunnen 
er terecht met al hun vragen over opvoeding en opgroeien.  
Het stadsdeel heeft in het document “Steun en toeverlaat” haar visie op een samenhangend 
beleid t.a.v. Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (O&O) beschreven. Wie 
belangstelling heeft voor dit visiedocument kan contact opnemen met de projectleiding van 
RAAK of de projectleiding van het OKC (ouder-en-kindcentra). 
 

Proeftuin Noord  
In opdracht van het stadsdeel werkt het NIZW aan een methodische beschrijving van het 
signalerings-, toeleidings-, verwijs- en terugkoppelingsproces. Het traject heeft de titel 
“proeftuin Noord” meegekregen. Wellicht dat dit instrument landelijk kan worden ingevoerd. Het 
project komt tot stand met financiële steun van het Regionaal Orgaan Agglomeratie Amsterdam 
(ROA). 
 

Regionaal protocol kindermishandeling  
De projectleiding van RAAK neemt deel aan de stedelijke werkgroep zorg om jeugd. Meer dan 
20 Amsterdamse instellingen en het Advies- en Meldpunt kindermishandeling (AMK) slaan de 
handen ineen. De Coördinatiegroep Huiselijk Geweld van de gemeente Amsterdam heeft 
gevraagd een regionaal protocol kindermishandeling op te stellen.  
We willen een eenduidige Amsterdamse werkwijze tot stand brengen ten aanzien van 
signalering en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.2 De gemeente wil 
bereiken dat de handelingsbekwaamheid van iedereen die met kinderen werkt ten aanzien van 
dit onderwerp wordt vergroot. Het protocol wordt in 2005 ingevoerd.  

                                                      
1 MOC, Altra en Spirit 
2 Ook oog-getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAAK onderzoek  door Adviesbureau Van Montfoort 
Het project RAAK wordt gedurende de pilotperiode van drie jaar, gevolgd en geëvalueerd door 
het Adviesbureau Van Montfoort. De centrale vraag van het onderzoek luidt: Is er in de RAAK-
projectperiode een betere aanpak van kindermishandeling gerealiseerd? De eerste 
(voor)meting onder professionals en ouders in de regio Amsterdam Noord heeft 
plaatsgevonden in de periode juni–oktober 2004. Deelnemende instellingen waren de GG&GD,  
Amsterdam Thuiszorg (AT), Bureau Jeugdzorg, Stichting Buurtwerk Noord en DORAS 
(Algemeen Maatschappelijk Werk). 
Met het onderzoek onder de professionals en de ouders is in beeld gebracht in hoeverre in de 
startfase van de RAAK-aanpak voldaan wordt aan de condities voor een sluitende aanpak van 
kindermishandeling.  
Op de bijeenkomst “even bijpraten” in het buurtcentrum Rietwijker op 18 november jl. zijn de 
eerste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek wordt in 2006 herhaald. 
Bent u benieuwd naar de resultaten van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de 
RAAK-projectleiding.  
 
 
Op de rol    
 
 

• Een miniconferentie over kindermishandeling en privacywetgeving is in voorbereiding.  
• Een bijeenkomst over wegwijs in de wijk met behulp van de sociale kaart staat op de 

rol 
• Trainingen gespreksvoering voor professionals 

 
 
Tenslotte 
 
We hebben uw medewerking nodig voor het welslagen van ons project, om te bereiken dat alle 
kinderen kunnen opgroeien in een veilige en prettige omgeving.   
Wilt u reageren? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleiding RAAK: 
Michèle Hering (coördinator), tel.nr. 020-6349295, of Mayke Nieuwenhuis, tel.nr.020-6349624 . 
 
Meer informatie over Raak en de aanpak kindermishandeling kunt u vinden op de 
onderstaande websites:   
   www.Raak.org 
   www.kindermishandeling.nl 
   www.noord.amsterdam.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 


