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Extra geld voor opvoed- en gezinsondersteuning voor Almere en 
Almere en Lelystad zijn twee van de 51 gemeenten die in aanmerking 
rijksoverheid voor opvoed- en gezinsondersteuning. Hier ligt een kans 
leveren aan de preventie van kindermishandeling. Met opvoed- en gez
worden dat ouders hun kind gaan verwaarlozen of mishandelen.  
 
Meldcode en protocol kindermishandeling 
De meldcode kindermishandeling is te downloaden op www.kindermish
voorbeelden van protocollen, signaleringslijsten en wat er nodig is om 
Het Ministerie van VWS heeft opdracht gegeven de meldcode kinderm
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang en peutersp
Voor deze drie sectoren is gekozen omdat zij het grootste bereik hebb
2005 de medewerkers de meldcode kennen en weten hoe te moeten h
kindermishandeling.  
Marielle Dekker, coördinator van Bureau Voorkoming Kindermishandel
Flevoland zit in de begeleidingscommissie van dit landelijke implement
samen met Regio RAAK Flevoland aan de invoering van de meldcode 
kinderen en ouders werken, dus niet alleen jeugdgezondheidszorg, on
maar ook jeugdzorg, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, soc
volwassenen werken zoals de verslavingszorg en de geestelijke gezon
Voor meer informatie: Marielle Dekker, 0320-276379 of m.dekker@hvd
 
Consultatieteam kindermishandeling 
In Almere is al jaren een consultatieteam kindermishandeling. Hierin zi
een zedenrechercheur, de vertrouwensarts van het AMK, een jeugdart
medewerker van Bureau Jeugdzorg, het CPH en de coördinator van sl
consultatieteam als aandachtsfunctionaris kindermishandeling van hun
bijeen om casuïstiek te bespreken waarin vermoedens of constateringe
komende periode zal bekeken worden welke functie dit team heeft in d
/ huiselijk geweld, tevens wordt gezocht naar een duidelijkere positione
kindermishandeling / huiselijk geweld binnen de eigen organisatie.  
 
Regio RAAK Flevoland voor heel Flevoland?  
Op 25 januari j.l. werd de aanpak van Regio RAAK Flevoland gepresen
Omdat RAAK is gestart in Almere en op Urk stond de vraag centraal ho
de resultaten en ontwikkelingen van Regio RAAK Flevoland. In het vol
Flevoland in ontwikkeling is en welke zaken specifiek voor Almere en/o
- protocol Niet Verschenen Zonder Bericht bij de jeugdgezondheidszor
- lesbox over de Rechten van het Kind      
- verkort verwijstraject door Bureau Jeugdzorg     
- module Snel Hulp door geïndiceerde jeugdzorg    
- gezinscoaching        
- ketensamenwerking        
- uitbreiding en organisatie van opvoedingsondersteuning   
- implementatie meldcode en handelingsprotocol per beroepsgroep  
- zorgcoördinatie door de jeugdgezondheidszorg    
- verwijswijzer         
- signalering in de Flevolandse ziekenhuizen (SPUTOVAMO)  
Het streven is alle ervaringen en resultaten te verbreden naar de hele 
beschikbaar voor de andere Flevolandse gemeenten of instellingen die
kindermishandeling. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden
met de projectleider van Regio RAAK Flevoland, Marian van Leeuwen
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