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1. Inleiding

Het ministerie van VWS stelt gedurende de projectperiode tot medio 2006 in totaal _
450.000,00 beschikbaar voor de uitvoering van het plan Zorg Nabij. De gelden worden in
Zorg Nabij ontwikkelingsgericht ingezet. Aan het eind van de projectperiode zijn er
productbeschrijvingen (methodieken, procedures) beschikbaar, die de continuïteit en de
overdraagbaarheid van de resultaten bevorderen.
Inhoudelijk is Zorg Nabij een onderdeel van Regio RAAK Flevoland, gericht op de
implementatie van het Zorgprogramma Kindermishandeling Flevoland.

Zorg Nabij bestaat uit verschillende onderdelen:
- Snel Hulp voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd.
- Indicatiestelling en casemanagement bij kindermishandeling
- Kleinschalig experiment met gezinscoaching door AMW en JGZ.
- Specialistische diagnostiek op het gebied van (seksuele) kindermishandeling.
- Adequate signalering in de Flevolandse ziekenhuizen (SPUTOVAMO).

Adviesbureau Van Montfoort onderzoekt de effecten van het plan Zorg Nabij.

De uitvoering van Zorg Nabij loopt parallel met de projectperiode voor Regio RAAK
Flevoland, en eindigt medio 2006.

In deze tussenrapportage wordt verslag gedaan van het eerste jaar Zorg Nabij.

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de planvorming en de vaststelling zijn verlopen.
Beschreven is hoe Zorg Nabij opgenomen is in de projectstructuur van Regio RAAK
Flevoland en wat de communicatiemomenten waren.
Hoofdstuk 3 belicht de voortgang van de verschillende onderdelen.
Hoofdstuk 4 gaat over het inbedden en borgen van ervaringen en resultaten van Zorg Nabij.
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2. Gezamenlijk plannen maken voor Zorg Nabij

In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de voorbereiding van Zorg Nabij, de vaststelling, de
projectstructuur en de communicatie.

2.1 Planvorming
Op 12 december 2003 is tijdens een bijeenkomst door de ketenpartners een eerste invulling
gegeven aan het plan Zorg Nabij. De volgende instanties waren vertegenwoordigd:
Bureau Jeugdzorg Flevoland
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland
Stichting Boschhuis
Nieuw Veldzicht
Advies en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland
Hulpverleningsdienst Flevoland / GGD
Thuiszorg Oude en Nieuwe Land
Stichting Mee
De Reeve
Provincie Flevoland
Gemeente Almere
Gemeente Urk
Onderzoeksbureau Van Montfoort
CoAct Consult
MtM advies

Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat het Zorg Nabij plan gericht moet zijn op met name
de laatste fasen van het zorgcontinuüm, zoals die door Jo Hermanns zijn beschreven in “Het
bestrijden van kindermishandeling; welke aanpak werkt?”:
- voor gezinnen met complexe problemen gerelateerd aan kindermishandeling
- voor gezinnen waarover vermoedens bestaan van kindermishandeling
- voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd

2.2 Vaststelling Zorg Nabij
Uitgaande van de op 12 december 2003 geschetste contouren heeft de projectleider van
Regio RAAK Flevoland het plan verder uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in het plan Zorg
Nabij dat op 19 mei 2004 is vast gesteld door Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland.
Per onderdeel is een penvoerende organisatie aangewezen, hierdoor is zowel de
planvorming als de uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ketenpartners.
In juni 2004 is het plan Zorg Nabij door de provincie Flevoland besproken met het Ministerie
van VWS en heeft het ministerie haar instemming verleend.

2.3 Projectstructuur
Zorg Nabij is ingebed in de projectstructuur van Regio RAAK Flevoland.
De projectleiding is in handen van de projectleider Regio RAAK Flevoland, die in het kader
van Zorg Nabij is versterkt met een projectcoördinator. Het kernteam van Regio RAAK
Flevoland is uitgebreid met een manager uit de geïndiceerde jeugdzorg en ziet toe op
adequate uitvoering van Zorg Nabij en ondersteunt de projectleider.
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2.4 Communicatie
Tussentijds wordt regelmatig schriftelijk en mondeling gerapporteerd over de voortgang van
Zorg Nabij aan de Provinciale Stuurgroep Jeugdzorg en de Stuurgroep Intersectorale
Zorgprogrammering.
Via maandelijkse tussenberichten (zie bijlage 1) en bijeenkomsten worden alle ketenpartners
en medewerkers geïnformeerd over voortgang, ontwikkelingen en belangrijke mijlpalen.

Overzicht van belangrijkste bijeenkomsten:
12 december 2003 Startbijeenkomst Zorg Nabij (zie § 2.1)
15 maart 2004 Stuurgroep Jeugdbeleid Urk (gemeente Urk + gemeentelijke

jeugdinstellingen zoals onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk,
gezondheidszorg)

22 maart 2004 Startbijeenkomst Regio’s RAAK (eenmalige bijeenkomst waarin de vier
Regio’s RAAK de plannen hebben gepresenteerd)

28 april 2004 Eerstelijns overleg Urk (halfjaarlijks overleg tussen huisartsen,
dominees, maatschappelijk werk, politie, GGD en onderwijs van Urk)

7 juni 2004 Provinciale Stuurgroep Jeugdzorg (provincie Flevoland, gemeentelijke
en provinciale instellingen voor jeugdzorg)

14 juni 2004 Stuurgroep Jeugdbeleid Urk
24 juni 2004 Presentatie nulmeting Regio RAAK Almere (eenmalige bijeenkomst

voor alle beroepskrachten van provinciale en gemeentelijke
jeugdinstellingen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs,
peuterspeelzalen en jeugdzorg)

28 juni 2004 Vertrouwensbureau Flevoland (halfjaarlijks overleg tussen
hulpverleningsinstellingen van Flevoland gericht op afstemming beleid.

Ministerie van VWS

Stichting RAAK Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland

Stuurgroep 
Jeugdbeleid Urk

Regiegroep Jeugdbeleid Almere
(in oprichting)

Kernteam 
Beslissers: HVDF/JGZ (hoofd), BJZ (directie), Geindiceerde Jeugdzorg (manager)

Adviseurs: AMK (hoofd),  Geindiceerde Jeugdzorg (staf) 

Projectleider 
Regio RAAK Flevoland

Provinciale Stuurgroep Jeugdzorg

Diverse bestaande project -/werkgroepen waar gewerkt wordt 
aan doelstellingen van RAAK en Zorg Nabij
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3. Gezamenlijk uitvoering geven aan Zorg Nabij

Zorg Nabij bestaat uit verschillende onderdelen:
- Snel Hulp voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd.
- Indicatiestelling en casemanagement na kindermishandeling.
- Kleinschalig experiment met gezinscoaching door AMW en JGZ.
- Specialistische diagnostiek op het gebied van (seksuele) kindermishandeling.
- Adequate signalering in de Flevolandse ziekenhuizen (SPUTOVAMO).
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van deze onderdelen apart toegelicht.

3.1 Snel Hulp
Penvoerder
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF)

Partners
SJF, St. Boschhuis, Bureau Jeugdzorg, NIZW

Samenvatting uit het plan Zorg Nabij
Ontwikkelen van de hulpverleningsmodule ‘Snel Hulp, ambulante gezinshulpverlening aan
gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling’. Deze hulpverlening wordt tot medio
2006 aan 26 gezinnen geboden. Er is een samenwerking met de sector voor Licht
Verstandelijk Gehandicapten (LVG) en met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Stand van zaken per november 2004
De module ‘Snel Hulp’ is ontwikkeld in samenspraak met Stichting Jeugdhulpverlening
Flevoland, Stichting Boschhuis en Bureau Jeugdzorg en goedgekeurd door het kernteam
RAAK / Zorg Nabij (15 sept. ’04). De Stuurgroep Intersectorale Zorgprogrammering (1 sept.
’04) en het Overleg Vraag Aanbod (OVA) (4 okt. ’04) zijn geïnformeerd.

De verantwoordelijkheden voor Snel Hulp zijn als volgt verdeeld:

- Ter vaststelling: Management BJZ stelt verwijsprocedure vast, draagt zorg voor uitvoering,
begroting en verantwoording

- Ter vaststelling: Management SJF en management Boschhuis stellen ieder module Snel Hulp vast
en dragen gezamenlijk zorg voor uitvoering, begroting en verantwoording (hierbij is SJF
penvoerder)

- Ter goedkeuring: Kernteam RAAK/Zorg Nabij ziet toe op de uitwerking en straks de evaluatie van
dit onderdeel van Zorg Nabij en toetst dit aan het kader van RAAK (SJF vertegenwoordigt de
geïndiceerde jeugdzorg in het kernteam)

- Ter afstemming: In de Werkgroep Snel Hulp worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen
BJZ en SJF-Boschhuis met begeleiding vanuit RAAK en NIZW tbv de opzet van de module en het
verwijstraject

- Ter informatie: De Stuurgroep Zorgprogrammering wordt geïnformeerd over de module en
verwijsprocedure, tevens worden afspraken gemaakt over de inbedding van de module en
verwijsprotocol in het zorgprogramma.

- Ter informatie: Het Overleg Vraag Aanbod (OVA) wordt geïnformeerd over de module en de
verwijsprocedure en straks van de resultaten.

Het Expertisecentrum Kindermishandeling van het NIZW heeft ondersteuning geboden bij
het ontwikkelen van de module. Zie voor beschrijving van de module bijlage 2.
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Er wordt nog gezocht naar een andere benaming voor de module.

AMK, kinder-, jeugd- en huisartsen, maatschappelijk werk en GGZ kunnen aanmelden voor
Snel Hulp. Snel Hulp wordt ingezet op indicatie achteraf van Bureau Jeugdzorg, binnen acht
dagen na aanmelding bij Bureau Jeugdzorg. Conform de richtlijnen voor crisisindicatie in de
nieuwe Wet op de Jeugdzorg wordt de indicatie binnen vier weken na start van Snel Hulp
gegeven.

Naast de kernontwikkelgroep zijn ook Stichting MEE en Orthopedagogisch centrum De
Reeve betrokken bij Snel Hulp. Mogelijk zal De Reeve ook uitvoering geven aan de module
vanuit AWBZ-financiering.

Tot slot wordt gestreefd naar vertaling van de ervaringen en kennis die worden opgedaan in
Snel Hulp naar andere vormen van jeugdzorg, ervan uitgaande dat een groot deel van de
jeugdzorg te maken heeft met kindermishandeling.

Op 2 november 2004 vond de startbijeenkomst plaats met zes hulpverleners die Snel Hulp
gaan uitvoeren. In november krijgen deze hulpverleners scholing aangeboden, gericht op de
kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen starten.
15 november wordt gestart met het eerste gezin.

Toekomst
Bij gebleken resultaten wordt gezocht naar mogelijkheden voor structurele inbedding van
Snel Hulp in het Flevolandse zorgaanbod.
De verdere ontwikkeling van Snel Hulp en de transfer van de kennis en ervaringen in het
werken met gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd naar andere
hulpverleningsvormen in de jeugdzorg, zal tot einde van de projectperiode voortdurend de
aandacht hebben.
Het NIZW zal betrokken blijven bij de doorontwikkeling en uitvoering van de module, om met
name het specifieke in het werken met gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd
expliciet te maken en zo te beschrijven dat de jeugdzorg buiten Flevoland ook zijn voordeel
daarmee kan doen.

3.2  Indicatiestelling en casemanagement bij kindermishandeling
Penvoerder
Bureau Jeugdzorg

Partners
Bureau Jeugdzorg, SJF, St. Boschhuis

Samenvatting uit het plan Zorg Nabij
Bureau Jeugdzorg verzorgt een snelle indicatiestelling voor Snel Hulp, zodat de
hulpverlening binnen 8 dagen na aanmelding bij Bureau Jeugdzorg is gestart. Hiervoor
ontwikkelt Bureau Jeugdzorg een outreachende werkwijze bij de vestigingen Toegang in
Almere en op Urk.

Stand van zaken per november 2004
In het verwijstraject Snel Hulp is vastgelegd dat de hulp wordt opgestart door Bureau
Jeugdzorg. Zie voor een beschrijving van het verwijstraject bijlage 3.
In overeenstemming met het Zorgprogramma Kindermishandeling Flevoland is beschreven
dat het AMK of de signaleerder/aandachtsfunctionaris zoveel mogelijk met de ouders de
afweging maakt of hulp vanuit het ‘voorveld’ mogelijk is, of het opstarten van regulier
geïndiceerde jeugdzorg mogelijk is, of Snel Hulp noodzakelijk is of dat er andere stappen
moeten worden ondernomen, zoals crisishulp of Raad voor de Kinderbescherming.
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Er is een contactpersoon bij BJZ Toegang aangewezen voor Snel Hulp. Deze
contactpersoon is op de hoogte van de module, neemt besluiten over indicatie, inventariseert
de bereidheid tot hulp bij de ouders en motiveert hen daartoe, zo nodig.

Toekomst
De werkwijze die ontwikkeld wordt voor de verwijzing via Bureau Jeugdzorg naar Snel Hulp
is een leerplek voor de hele afdeling Toegang. Deze afdeling zal deze ervaringen gebruiken
om tot een werkwijze te komen waarin outreachend en snel verwezen kan worden naar de
geïndiceerde jeugdzorg.

3.3 Gezinscoaching
Penvoerder
Hulpverleningsdienst Flevoland / GGD, afdeling Jeugd

Partners
Jeugdgezondheidszorg (GGD & Zorggroep Almere), Algemeen Maaschappelijk Werk
(Zorggroep Almere), Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevolanc.

Samenvatting uit het plan Zorg Nabij
Een kleinschalig experiment met gezinscoaching. Een jeugdverpleegkundige en een
maatschappelijk werker zijn beiden voor 8 uur in de week beschikbaar om elk twee
multiproblemgezinnen te begeleiden, op aangeven van het AMK. Er wordt gebruik gemaakt
van voorbeelden van gezinscoaching in het land. Er wordt gereflecteerd over de vraag of
gezinscoaching in Flevoland door JGZ, AMW of geïndiceerde zorg kan worden uitgevoerd,
en onder welke voorwaarde.

Stand van zaken per november 2004
Voor de zomer 2004 is een oproep voor gezinscoach gedaan bij het algemeen
maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg in Almere. Uit de negen reacties zijn een
jeugdverpleegkundige en een maatschappelijk werker gekozen die per 1 september 2004
zijn begonnen als gezinscoach. Omdat één van hen zich om persoonlijke redenen terug trok,
en dus een nieuwe medewerker zich in een kortere tijd moest inwerken, is de inwerkperiode
met twee weken verlengd. In plaats van tot 15 oktober volgden zij een inwerkprogramma tot
30 oktober 2004. Tijdens deze periode maakten ze kennis met het AMK, BJZ, Meldpunt
Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling (VVM) van de HVDF/GGD en het consultatieteam
kindermishandeling. Tevens zijn ze op werkbezoek gegaan bij Tien voor Toekomst van het
Leger des Heils in Amersfoort

Begin november starten beide gezinscoaches met een multiproblem gezin, op verwijzing van
het AMK.

Er is een werkstructuur ontwikkeld waarin de gezinscoaches iedere twee weken gezamenlijk
werkbegeleiding krijgen van een werkbegeleider van het AMW. De werkbegeleider van het
AMK is op afroep beschikbaar.
Eens per kwartaal is overleg met de projectleider. Eens per half jaar is een breed overleg, op
basis van een halfjaarsrapport, met de managers van de jeugdgezondheidszorg en het
algemeen maatschappelijk werk. Tijdens dit overleg staat met name de vraag centraal of
deze beroepsgroepen gezinscoaching moeten uitvoeren en hoe.

Toekomst
Tot maart 2004 zullen de gezincoaches intensief ‘hun’ gezin begeleiden en vandaar uit
verder kennismaken met de netwerkpartners waar het gezin mee te maken heeft. In deze
periode zal de methodiek worden beschreven. Van maart tot juni worden de netwerkpartners
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die nog niet betrokken zijn, bezocht. Tevens zullen er een of twee pilots met gezinscoaching
in het land bezocht worden. Het plan is om in juni met het tweede gezin te starten.

Het plan is om beide gezinscoaches de opleiding tot gezinscoach aan het RINO te laten
volgen, deze opleiding start in februari 2005.

Het Platform JGZ heeft gezinscoaching door de JGZ in haar werkplan opgenomen. Op
verzoek van Regio RAAK Flevoland gaat het Platform JGZ  de pilots gezinscoaching in het
land die vanuit de JGZ worden uitgevoerd bundelen, zodat de ervaringen kunnen worden
gedeeld en er ook op landelijk niveau wordt nagedacht over de vraag of gezinscoaching door
de JGZ kan/moet worden uitgevoerd.

3.4 Specialistische diagnostiek
Penvoerder
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland

Partners
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), De Meregaard (GGZ), St. Boschhuis,
Bureau Jeugdzorg

Samenvatting uit het plan Zorg Nabij
Een werkwijze ontwikkelen waarbij de in Flevoland aanwezige specialistische
diagnostiekkwaliteiten optimaal worden benut bij vermoedens of constateringen van
(seksuele) kindermishandeling. Hiertoe worden afspraken gemaakt met zorginstellingen
waar diagnostici werkzaam zijn over de inzet van specialistische diagnostiekcapaciteit in het
op te richten diagnostiekteam.

Stand van zaken per november 2004
Op 17 maart 2004 is de vertrouwensarts van het AMK op werkbezoek geweest bij het
Diagnostisch Centrum Groningen (DC Groningen). Het model van het DC Groningen is
vertaald naar de Flevolandse situatie en besproken met GGZ-instellingen, Bureau Jeugdzorg
en het Flevoziekenhuis. Op 13 oktober 2004 had de Stuurgroep Zorgprogramma
Kindermishandeling een gesprek met het DC Groningen om dit verder te concretiseren naar
de Flevolandse situatie.
In oktober en november 2004 wordt een inventarisatie gehouden onder Flevolandse
diagnostici van specialistische diagnostiekkwaliteiten op basis van het model van Francien
Lamers. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke kwaliteiten aanwezig zijn en
gebundeld/toegankelijk gemaakt moeten worden en welke onvoldoende aanwezig zijn.
Behalve het DC Groningen vinden er ook verkennende gesprekken plaats met forensisch
behandelcentrum De Waag in Almere en forensisch kindergeneeskundig diagnostisch
centrum in Utrecht (Rob Bilo), beiden onderdeel van de Van der Hoevenkliniek.

Toekomst
Provincie Flevoland organiseert op 1 december 2004 de FlevoGezondDag, die dit jaar in het
teken staat van Diagnostiek in de Keten, met name bij kindermishandeling. Deze dag zal
bijdragen aan het verder vorm geven van een Flevolands specialistisch diagnostiekteam.
Daarnaast zullen de inventarisatie en de gesprekken met DC Groningen, De Waag en Rob
Bilo aanknopingspunten geven.
Het is nog de vraag of in Flevoland de specialistische diagnostiek gebundeld wordt in de
vorm van een samenwerkingsverband of een zelfstandig centrum.
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3.5 Signalering in de Flevolandse ziekenhuizen
Penvoerder
Flevoziekenhuis in Almere en op termijn ook IJsselmeerziekenhuizen Lelystad/Emmeloord

Partners
Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen, AMK, Bureau Voorkoming Kindermishandeling
(VKM)

Samenvatting uit het plan Zorg Nabij
Alle kinderen die op de afdeling spoedeisende hulp worden gepresenteerd worden
gescreend met het SPUTOVAMO-formulier op de vraag of kindermishandeling de oorzaak
zou kunnen zijn van het getoonde letsel. Tevens is een werkwijze ontwikkeld ten aanzien
van het handelen bij vermoedens en constateringen van kindermishandeling.

Stand van zaken per november 2004
Het Flevoziekenhuis werkt sinds september 2003 met het SPUTOVAMO-formulier. De
ervaringen die zij hier mee hebben opgedaan zijn gedeeld met de huisartsen in Almere en
met IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad/Emmeloord. In IJsselmeerziekenhuizen is een
werkgroep gestart met het verkennen van de mogelijkheden om dezelfde werkwijze in te
voeren. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met Bureau VKM en tussen de kinderartsen en de
vertrouwensarts van het AMK.
Het Flevoziekenhuis ervaart grote bereidheid tot medewerking bij huisartsen. Een groot
knelpunt is dat de zorg in vrijwillig kader onvoldoende op gang komt, waardoor de signalering
door de spoedeisende hulp en de motivatie bij de ouders om hulp te aanvaarden teniet wordt
gedaan. We verwachten dat het Flevoziekenhuis dan ook een belangrijke verwijzer wordt
naar Snel Hulp.

In de periode van 1 september 2003 tot 1 september 2004 werden op de  Spoedeisende
Hulp van het Flevoziekenhuis 5306 kinderen binnen gebracht. Bij 102 van deze kinderen
was een verdenking van kindermishandeling. Daarnaast waren nog 17 verdenkingen op de
Polikliniek Kindergeneeskunde en nog 7 verdenkingen op de overige afdelingen van het
ziekenhuis.
In totaal waren er 126 verdenkingen, waarvan er 57 zijn bevestigd en 31 dubieus bleven. Bij
30 kinderen werd de verdenking niet bevestigd (30% van de verdenkingen).

Uit de cijfers van het eerste jaar SPUTOVAMO van het Flevoziekenhuis blijkt dat de meeste
verdenkingen komen van kinderen die via 112 of via zelfmelding bij de Spoedeisende Hulp
komen. Het betreft ruim 3% van deze meldingen.

Zie voor een cijfermatig overzicht het rapportje ‘Eén jaar SPUTOVAMO’, in bijlage 5.

Toekomst
Ijsselmeerziekenhuizen heeft de intentie uitgesproken te onderzoeken hoe de
SPUTOVAMO-werkwijze ingevoerd kan worden. Er is een plan om een bijeenkomst te
organiseren over het SPUTOVAMO voor de kinderartsen van het Flevoziekenhuis en
IJsselmeerziekenhuizen.
Het Flevoziekenhuis heeft nu ruim een jaar gewerkt met deze signaleringswerkwijze. Het
streven is te publiceren over de bevindingen en resultaten met deze werkwijze.
In 2005 zijn vier scholingen gepland voor de kinderartsen en verpleegkundigen.
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4. Gezamenlijk profiteren en presenteren van resultaten Zorg Nabij

Alle onderdelen van Zorg Nabij zijn opgestart. Vanaf nu zullen de resultaten zichtbaar gaan
worden. In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de wijze waarop de resultaten, ervaringen en
kennis gedeeld worden met andere zorgaanbieders en hoe de ontwikkelde methodieken en
procedures structureel een plek in de Flevolandse jeugdzorg gaan krijgen.

4.1 Delen van resultaten, ervaringen en kennis
In december 2004 en december 2005 zal Bureau Van Montfoort een tussenmeting houden
van zowel het proces als de effecten van Zorg Nabij. Hiertoe wordt de projectleider
geïnterviewd en overleg gevoerd met de opdrachtgever, te weten de provincie Flevoland.
Deze tussentijdse rapportage zal daar ook voor gebruikt worden.

In juni 2006 vindt de eindmeting door Bureau Van Montfoort plaats. Hiertoe worden de
projectleider, de penvoerders en uitvoerders van de verschillende onderdelen van Zorg Nabij
geïnterviewd en registratiegegevens over de verschillende pilots verzameld.

In juni 2005 organiseert Regio RAAK Flevoland samen met de provincie Flevoland het
congres “Werken met Kindermishandeling”. Tijdens dit congres worden de in Zorg Nabij
ontwikkelde methodieken en procedures, en de resultaten en bevindingen gepresenteerd
aan de Flevolandse zorg instellingen. Doel van het congres is dat de opgedane kennis en
ervaringen zo breed mogelijk uitwaaieren over de Flevolandse zorginstellingen, omdat de
veronderstelling is dat iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg met kindermishandeling in
aanraking komt. Om recht te doen aan de complexiteit van deze problematiek zal het
specifieke van het ‘werken met kindermishandeling’ belicht worden door de werkers die in
het kader van Zorg Nabij werken met gezinnen en kinderen waar kindermishandeling is
geconstateerd.

4.2 Structureel inbedden van ontwikkelde methodieken en procedures
Zorg Nabij is eindig. Medio 2006 stopt het project. Nu de start is gemaakt met de uitvoering
van Zorg Nabij, dringt de vraag zich op hoe het zo meteen moet, als er geen extra budget
meer beschikbaar is.
Voor het onderdeel ‘ Signalering in de Flevolandse ziekenhuizen’  in het Flevoziekenhuis is
de structurele inbedding geregeld. De directie heeft toegezegd dat bij gebleken positieve
resultaten de werkwijze een structurele plek krijgt.
Voor de andere onderdelen is dit niet het geval.
Voor het onderdeel ‘gezinscoaching’ ligt de vraag bij de gemeentelijke voorzieningen, of
deze een vorm van gezinscoaching kunnen onderbrengen in hun aanbod.
Voor het onderdeel ‘specialistische diagnostiek’ zal de vraag komen te liggen bij de
zorgverzekeraars.  Kan in Flevoland een diagnostisch centrum naar het voorbeeld van DC
Groningen met AWBZ-financiering worden neergezet?
Tot slot zal het onderdeel Snel Hulp zijn waarde binnenkort gaan laten zien, in en buiten
Flevoland zijn de verwachtingen hoog gespannen. Bij een gebleken meerwaarde moet Snel
Hulp in 2006 een vervolg krijgen. Op dit moment is nog niet bekend hoe. De vraag om
financiering komt te liggen bij de provincie Flevoland.

Uitgangspunt gedurende de projectperiode is dat samenwerkingsafspraken,
verwijsprocedures en korte lijnen die ontwikkeld en afgesproken worden zonder extra geld
structureel ingebed kunnen worden.


