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Agnes Kant bezoekt Regio RAAK Flevoland 

Woensdag 12 januari j.l. was Agnes Kant van 
11.00 tot 15.00 uur te gast bij Regio RAAK 
Flevoland. Zij liet zich informeren over de 
voortgang en de resultaten.  
Agnes Kant werd welkom geheten door de 
directie van de Hulpverleningsdienst Flevoland, 
Bureau Jeugdzorg en de Zorggroep Almere. 
Daarna liep ze een uur mee met de 
vertrouwensarts van het AMK en vervolgens ging 
ze in gesprek met twaalf medewerkers van het 
Flevoziekenhuis, Boschhuis, SJF, GGD, 
onderwijs, Thuiszorg Oude en Nieuwe Land, 
Zorggroep Almere, Aanpak Huiselijk Geweld en 
Bureau Jeugdzorg.  

 
Onderwerpen zoals zorgcoördinatie door de JGZ,  
het SPUTOVAMO in het ziekenhuis en Snel Hulp  
door de jeugdzorg waren voor haar concrete  
voorbeelden waar ze in de Tweede Kamer mee 
verder kan. Ze maakt zich sterk voor de aanpak 
van kindermishandeling en zou graag de 
resultaten van de Regio’s RAAK nu al landelijk 
willen invoeren. “Waarom wachten tot 2007, als nu 
al bekend is wat er moet gebeuren in de aanpak 
van kindermishandeling.” 
 
     
Voorlichting over kindermishandeling op Urk 
Eleos is een landelijk werkende instelling voor gerefo
begeleiding aan mensen met psychiatrische en psych
hun christelijke geloofsovertuiging. Anna Frens is maa
thema’s als kindermishandeling. Deze maand geeft z
van Urk voorlichting aan leerkrachten over hoe je als 
handelingsmogelijkheden er vervolgens zijn. Voor me
contact op met Eleos Regio Noordoost in Zwolle, tel.:
 
Werkconferenties “Ketensamenwerking bij Huisel
In samenwerking met het project Aanpak Huiselijk Ge
Flevolandse gemeente een werkconferentie over kete
Tijdens de werkconferenties wordt gewerkt aan imple
in het Samenwerkingsprotocol Aanpak Huiselijk Gewe
werkconferenties zijn op de volgende dagen:  
 - Lelystad: vrijdag 4 februari 2005  
 - Emmeloord: maandag 21 februari 2005 
 - Zeewolde: dinsdag 1 maart 2005  
Meer informatie over de werkconferenties: www.hvdf.
projectleider Aanpak Huiselijk Geweld Flevoland, 036
 
Meer informatie 
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