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Halfjaarsrapportage Regio RAAK Flevoland

1 januari 2004 – 30 juni 2004
Periode 1

1. RAAK-acties
In het startdocument van Regio RAAK Flevoland zijn tien RAAK-acties genoemd, die in het
voorlopig plan van aanpak, dd 15-11-2003, werden samengevat in vijf RAAK-acties:
1) Versterken van de opvoedingsondersteuning dicht bij huis.
2) Bevorderen van weerbaarheid en kennis over machtsmisbruik bij kinderen.
3) Bevorderen van kennis en vaardigheden bij beroepskrachten in het signaleren,
bespreekbaar maken en handelen bij vermoedens van kindermishandeling.
4) Bevorderen van interventieprogramma’s die actief ondersteuning bieden aan
risicogezinnen.
5) Bijdragen aan de implementatie van het Flevolandse zorgprogramma
kindermishandeling.
Deze RAAK-acties zijn in het plan van aanpak vertaald naar concrete activiteiten.

2. Realisatie RAAK-acties
Bijna alle voorgenomen activiteiten zijn gestart, daarnaast zijn ook ontwikkelingen in gang
gezet die niet van te voren zijn bedacht, maar die wel bijdragen aan de RAAK-
doelstellingen. Op verzoek kan een uitgebreid overzicht worden gegeven van alle
voorgenomen activiteiten, de realisatie daarvan en de voorgenomen activiteiten voor de
komende periode.

3. Resultaten
Na een half jaar Regio RAAK Flevoland zijn veel zaken in ontwikkeling, zoals het ouder-
kindcentrum in de wijk en het outreachender werken binnen diverse beroepsgroepen. Het
feit dat op verschillende plekken in Regio RAAK Flevoland wordt gewerkt aan verbetering
van de aanpak van kindermishandeling is al een resultaat te noemen, al is die nog niet zo
concreet. Aan onderstaande concrete resultaten heeft Regio RAAK Flevoland een belangrijke
bijdrage geleverd:
� Ontschotting tussen verschillende sectoren, met name tussen onderwijs,

jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.
� Merendeel van de beroepskrachten die met kinderen en ouders werken in Almere en op

Urk zijn op de hoogte van Regio RAAK en kennen de doelstellingen.
� Adviesbureau Van Montfoort heeft een nulmeting gehouden onder 147 ouders en 129

beroepskrachten uit Almere en Urk.
� Plan (Zorg Nabij) is geschreven en bestuurlijk vast gesteld, waardoor uitvoering kan

worden gegeven aan de ontwikkeling van:
- Snel Hulp aan huis na constatering kindermishandeling
- Specialistische diagnostiek voor (seksuele) kindermishandeling
- Signaleringsprotocol in de Flevolandse ziekenhuizen (SPUTOVAMO)
- Experiment gezinscoaching door algemeen maatschappelijk werk en
jeugdgezondheidszorg.

� Protocol Niet Verschenen Zonder Bericht + outreachendere werkwijze om risicokinderen
in beeld te houden bij de jeugdgezondheidszorg.

� Besef bij de geïndiceerde jeugdzorg dat de hulpverlening aan gezinnen waar
kindermishandeling is geconstateerd kan worden verbeterd.

� Besef dat huiselijk geweld in huishoudens met kinderen een signaal kan zijn van
kindermishandeling en daar naar gehandeld moet worden.
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4. Communicatie en PR
Communicatie is een belangrijk middel in het project Regio RAAK Flevoland.
Het afgelopen half jaar is RAAK gepresenteerd in bijeenkomsten met directies / managers,
beroepskrachten / professionals en bestuurders. Zowel bijeenkomsten met meer dan 100
personen, zoals de startbijeenkomst op 22 maart in het Provinciehuis en de presentatie van
de 0-meting in Almere, als in kleinere groepen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft de lokale pers aandacht besteed aan Regio
RAAK Flevoland, namelijk televisie en radio van Omroep Flevoland en de regionale kranten.
Er is een uitgebreide mailinglijst aangelegd voor een maandelijks tussenbericht. Dit
tussenbericht is nu drie keer verschenen, met het verzoek aan de ontvanger om deze op te
nemen in de interne communicatiestructuur, intranet of nieuwsbrieven van de eigen
organisatie.

Naast communicatie over de doelstellingen van Regio RAAK Flevoland is communicatie ook
van belang om een van de doelstellingen, namelijk meer samenhang en afstemming, te
realiseren. Door het doorgeven van informatie aan anderen over waar andere organisaties,
professionals, projecten mee bezig zijn heeft RAAK een verbindende functie.

Op verzoek kan een overzicht worden gegeven van de communicatiedoelgroepen, de
voorgenomen communicatiestrategieën en wat daarvan is gerealiseerd.

5. Overleg met landelijke procesmanagers en andere Regio’s RAAK
Er is veelvuldig overleg met Jo Hermanns en Myra ter Meulen over de voortgang en de
ontwikkelingen binnen Regio RAAK Flevoland. Het overleg is per mail, telefonisch, of op
locatie. De deskundigheid en ervaring van Jo Hermanns en Myra ter Meulen worden zo veel
mogelijk benut en omgezet in praktische aanbevelingen en adviezen. De deelnemende
instellingen van Regio RAAK Flevoland hechten veel waarde aan de adviezen en argumenten
die door hen worden ingebracht.

De regiocoördinatoren zijn drie maal bijeengekomen (waarvan eenmaal al in december
2003). De bijeenkomsten zijn om toerbeurt in een van de Regio’s RAAK. Tijdens deze
bijeenkomsten staat de voortgang in de regio’s op de agenda en een of twee thema’s. De
agenda worden gezamenlijk bepaald. Naast het ‘vergaderen’ wordt er tijdens deze
bijeenkomsten ook tijd genomen voor wat informeler samen zijn in de vorm van een
gezamenlijke lunch. Het samen delen van ervaringen en bruikbare voorbeelden horen is
zinvol en prettig.
Op de site van Samen Opvoeden is een besloten forum, maar daar wordt nog weinig
gebruik van gemaakt.

Eenmaal is een bijeenkomst geweest met de regiocoördinatoren en de projectleiders van de
regio’s die ‘verwant’ zijn aan de Regio’s RAAK: Rotterdam, Gooi en Vechtstreek, Drenthe,
Eindhoven. Helaas waren niet alle regio’s vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst.

6. Planning komende periode
De volgende activiteiten worden voorgesteld in de komende periode deels te realiseren met
middelen uit het flexbudget van Regio RAAK Flevoland:

- Lesbox Rechten van het Kind voor alle GGD-vestigingen in Flevoland (6 stuks). Hier
wordt ook een bijdrage aan geleverd door afdeling Jeugd van de GGD.

- Training ketensamenwerking (10 groepen) in samenwerking met Project Aanpak
Huiselijk Geweld. Hier wordt ook een bijdrage aan geleverd door Project Aanpak
Huiselijk Geweld Flevoland en door deelnemende organisaties.

- Werkconferentie onderwijs – jeugdgezondheidszorg over zorgcoördinatie.
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- Intersectorale implementatie meldcode kindermishandeling

- Voorlichtingen en trainingen ‘signaleren, bespreken, melden en samenwerken’ aan
niet/weinig meldende beroepsgroepen/vrijwilligers (verenigingen e.d.)

- Werkconferentie “Werken met Kindermishandeling” in juni 2005 voor hulpverleners.
bedoeling is de eerste resultaten en ervaringen van de verschillende onderdelen binnen
Regio RAAK Flevoland (Snel Hulp, gezinscoaching, outreachend werken AMW en JGZ,
casemanagement BJZ, SPUTOVAMO ziekenhuizen, AMK, diagnostiek enz.) te delen met
hulpverleners die niet direct betrokken zijn bij de pilots en methodiekontwikkelingen.

- Slotconferentie Regio RAAK Flevoland medio 2006
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Voortgangsoverzicht gerealiseerd aanbod Regio RAAK Flevoland per 15 september 2004

Populatiegerichte preventie Afspraken met actoren
gemaakt

Aanbod In uitvoering
genomen

Aanbod bereikt beoogde
doelgroep

Aanbod structureel
verankerd

1. ouder-kindcentra in Almere x
2. ouder-kind informatiepunt op Urk x
3. lesbox Rechten van het Kind voor het onderwijs x
4. Leefstijl en Spelregels in het primair onderwijs x

Selectieve preventie Afspraken met actoren
gemaakt

Aanbod In uitvoering
genomen

Aanbod bereikt beoogde
doelgroep

Aanbod structureel
verankerd

Geïndiceerde preventie Afspraken met actoren
gemaakt

Aanbod In uitvoering
genomen

Aanbod bereikt beoogde
doelgroep

Aanbod structureel
verankerd

Zorgcoördinatie door de JGZ bij kinderen in de
hulpverlening en bij kinderen van ouders, die wegens
psychosociale problemen onvoldoende voor hen zorgen
(o.a. KOPP, KVO, kinderen die getuige zijn van huiselijk
geweld, AMK-gezinnen)
Aanpak meisjesbesnijdenis

Preventie bij vroege signalen Afspraken met actoren
gemaakt

Aanbod In uitvoering
genomen

Aanbod bereikt beoogde
doelgroep

Aanbod structureel
verankerd

1. protocol signaleren en melden in Flevoland x
2. SPUTOVAMO in ziekenhuizen x almere almere
3. outreachend maatschappelijk werk x
4. outreachtende JGZ x
5. Overdrachtsprotocol -9 tot 4+ x
6. gezinsondersteuningsprogramma’s x x x
7. Nurse-Family Partnership (Voorzorg, Oké-project)

Interventies na kindermishandeling Afspraken met actoren
gemaakt

Aanbod In uitvoering
genomen

Aanbod bereikt beoogde
doelgroep

Aanbod structureel
verankerd

1. Diagnostiekteam kindermishandeling
2. Casemanagement BJZ bij hulp na
kindermishandeling

x

3. Gezinscoaching voor gezinnen waar
kindermishandeling is geconstateerd.

x

4. Snel Hulp na kindermishandeling x




