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Inleiding
De Stichting LOAK heeft zich in 2012 geprofileerd onder de naam LOK. Dit is ook
terug te vinden in het logo en in de website die begin 2013 in de lucht gaat. Dit heeft
te maken met het promoten in samenhang met de AWK (Academische Werkplaats
aanpak Kindermishandeling) en het MDC-K (Multidisciplinair Centrum aanpak
Kindermishandeling). Borging van het LOK (Landelijk Opleidingscentrum aanpak
Kindermishandeling) wordt daarmee het best gediend.
De Academische Werkplaats Jeugd Kindermishandeling (AWK) slaat een brug
tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen, opleiding en de overheid in de regio
Kennemerland. Het doel is kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen en
mishandelde kinderen - én hun gezin - sneller en beter te helpen dan dit nu gebeurt.
De AWK bestaat uit drie deelprojecten:
• Het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) brengt
organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling bij elkaar.
Zo zorgt het MDC-K ervoor dat hulpverlening voor slachtoffers beter verloopt.
Naast het MDC-K in Kennemerland is er ook een MDC-K in Friesland gestart,
waarin Fier Fryslân een belangrijke rol speelt. Beide centra zijn door de
Ministeries van VWS en V en J als een proeftuin voor nieuw te ontwikkelen beleid
benoemd. De Ministeries laten de projecten monitoren en ondersteunen bij het
oplossen van knelpunten (bijvoorbeeld informatie-uitwisseling).
• Wetenschappelijk onderzoek brengt in kaart hoe behandelingsmethoden voor
kinderen én voor hun ouders werken en welke onderdelen het meest effectief
zijn.
• Kennisoverdracht: naast de gebruikelijke artikelen in nationale en internationale
tijdschriften en het spreken op congressen door de promovendi zijn een aantal
kernpartners, te weten het KJTC en Fier Fryslân, die ook actief deelnemen aan
de AWK, een landelijk opleidingscentrum aanpak kindermishandeling aan het
opzetten. Dit biedt behandelaren en deskundigen (HBO en WO) een breed en
samenhangend opleidingsaanbod rondom kindermishandeling. De VU en de bij
de AWK betrokken praktijkinstellingen zullen dit opleidingscentrum met kennis en
kunde ondersteunen.
De Stichting LOK wordt geheel gefinancierd door giften van een viertal fondsen:
- Stichting Zonnige Jeugd
- Weeshuis der Doopsgezinden
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- Stichting Gereformeerd of Burger Weeshuis
- Stichting Kinderpostzegels Nederland
Wij zijn deze fondsen zeer erkentelijk voor hun financiële steun
De eerste 3 fondsen hebben te kennen gegeven het LOK in principe voor de duur
van de projectperiode van drie jaar en bij jaarlijkse positieve evaluatie te willen
financieren. De Stichting Kinderpostzegels Nederland zal per jaar een nieuwe
aanvraag voor financiële steun beoordelen.
De organisatie heeft volgens haar statuten ten doel het opzetten en aanbieden van
een integrale opleiding voor (toekomstige) behandelaren van mishandelde kinderen
en jongeren.
De stichting heeft tevens ten doel om een ondersteuningsaanbod op te zetten voor
professionals en instellingen die met kinderen en jongeren werken, gericht op het
ontwikkelen van een integraal veiligheidsbeleid.
De stichting is een “werkstichting” in verband met het realiseren van een
samenwerkingsverband tussen rechtspersonen, al dan niet door of vanwege de
stichting in het leven geroepen, wier doelstellingen overeenkomen met of zijn
afgestemd op de doelstelling van de stichting: Stichting Ambulante Zorg, statutair
gevestigd te Haarlem.
Raad van Bestuur: de heer C.P. Bastiaanse,
manager LOK en KJTC: mevrouw A.J.M. van Bavel.
Het beloningsbeleid is conform de beloningsregeling van de NVTZ, Nederlandse
Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. Zie voor de honorering Raad van
Bestuur en Raad van Toezicht de jaarrekening Jeugdriagg NHZ 2012.
Verantwoording 2012
In de loop van 2012 is de samenwerking tussen Fier Fryslân en het KJTC
geïntensiveerd door het opzetten van de MDC-K’s. Fier Fryslân is toegetreden tot de
AWK onderzoeksgroep, waarin verder VU en KJTC kernpartners zijn. De VU heeft
aangeboden mee te helpen met het ontwikkelen van LOK. Fier Fryslân en KJTC
leveren onderzoeksgegevens aan de VU voor de onderzoeken naar
behandelmethodieken. Als die over enkele jaren (eind 2014 worden de resultaten
verwacht) evidence based blijken te zijn, kunnen de methodieken via het LOK in
Nederland verspreid worden.
Het AWK, MDC-K en LOK oftewel onderzoek, praktijk en kennisoverdracht, hangen
dus nauw met elkaar samenhangen en versterken elkaar.
De VU stelt haar expertise als onderwijsinstelling ter beschikking aan het LOK.
Omdat de A van aanpak in de andere twee afkortingen ook niet terug te vinden is en
we zoveel mogelijk één stijl wilden aanhouden hebben we naar buiten toe gekozen
voor de afkorting LOK
De samenhang blijkt ook uit dezelfde lijn in de logo’s:
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Het aanbod van het LOK
De ontwikkeling van het aanbod van het LOK loopt naar verwachting. In het
aanvankelijke projectplan lag het focus nog op een integrale opleiding van een jaar
(22 lesdagen). Door de huidige economische situatie in Nederland, de bezuinigingen
in de zorg en na een marktverkenning is dit inmiddels aangepast tot een kortere
basisopleiding. Uit overleg met vele instellingen in de Jeugdzorg en Kinder- en
Jeugdpsychiatrie bleek dat de budgetten voor scholing en deskundigheidsbevordering sterk krimpen. Ook RINO’s en HBO master opleidingen blijken steeds
meer moeite te hebben hun cursussen en opleidingen goed bezet te krijgen.
De basisopleiding richt zich ook op een iets bredere doelgroep (ook HBO opgeleide
politieagenten van Jeugd en Zedenafdelingen, kinderartsen, officieren van justitie,
maatschappelijk werkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) kunnen deelnemen naast andere professionals
zoals o.a. klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen). Dit sloot aan
bij de ervaring binnen het Multidisciplinair Centrum, dat justitie, zorg en het medische
circuit te los van elkaar opereren bij (vermoedens van) kindermishandeling en de
kwaliteit en de doorlooptijd van de aanpak en behandeling na kindermishandeling
daardoor te wensen overlaat.
De basisopleiding duurt 6 dagen (in drie maanden), is integraal –er is aandacht voor
het hulpverlenings-, zorg-, justitieel, medisch en systeemperspectief- en wordt
gecombineerd met coaching ‘on the job’.
De VU levert zoals vermeld vanuit haar kernpartnerschap in de AWK een bijdrage
aan de opzet en uitvoering van het LOK. Er lijken naar eerste oriëntatie goede
mogelijkheden te zijn voor accreditatiepunten voor de opleiding vanuit de
verschillende beroepsverenigingen. Deze accreditaties zijn inmiddels aangevraagd.
Dit is belangrijk voor de verplichte nascholing, maar ook voor het vergaren van
‘sprokkelpunten’ om in een later stadium eerder toegang tot een opleiding te kunnen
krijgen of dispensatie te krijgen voor een aantal vakken binnen een opleiding. We
spreken dan voornamelijk over de HBO en HBO master opleidingen en de
opleidingen tot GZ psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
Onderdelen van de zesdaagse opleiding zijn: visie en achtergronden, veiligheid en
gespreksvoering, intake, diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling,
behandeling waarbij alle aspecten van het TAP model (Trauma Assessment
Pathway) aan bod komen en integratie in de praktijk van het werk (veel casuïstiek,
oefenen en videomateriaal). Iedere deelnemer krijgt een eigen coach –een ervaren
behandelaar.
Op 28 september 2012 startte de eerste basisopleiding kindermishandeling met 18
deelnemers. Er waren 38 aanmeldingen voor de eerste opleiding. De volgende
opleiding is in januari 2013 gestart.
Naast de basisopleiding is er een structuur van tweedaagse verdiepingscursussen
opgezet, die wel differentiëren naar verschillende doelgroepen:
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1. De 2 daagse verdiepingscursussen eergerelateerd geweld, respectievelijk
loverboyproblematiek ziin inmiddels ontwikkeld en zullen begin 2013 starten.
2. Dit geldt ook voor de cursus Veilig Samen Wonen (gericht op beroepskrachten in
Jeugdzorginstellingen). Dit programma is in 2012 al twee keer gegeven (in OCK
het Spalier en Jarabee/Commujon). Het LOK verwacht dit programma in 2013
veel vaker te gaan uitvoeren. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek van de commissie Samson zijn alle Jeugdzorginstellingen over deze
cursus geïnformeerd. Er zijn al meerdere aanvragen hierop binnengekomen.
3. De tweedaagse cursus omgaan met seksualiteit en signaleren seksueel misbruik
voor groepsleiders en pleegzorgmedewerkers is in 2012 drie keer gegeven. Ook
deze cursus is onder de aandacht van alle Jeugdzorginstellingen gebracht.
4. De verdiepingscursussen Horizonmethodiek na seksueel misbruik en
Horizonmethodiek na huiselijk geweld zijn inmiddels uitgewerkt en aangepast
aan de nieuwe opzet (i.s.m. de Academische Werkplaats aanpak
Kindermishandeling –AWK-). Daarnaast is een variant van deze methodiek
ontwikkeld voor de groep jongeren met een licht verstandelijke beperking. De
verdiepingscursus voor behandelaren van deze doelgroep zal ook in 2013
aangeboden worden.
5. De verdiepingscursus Psychoseksuele Screening voor (GZ)psychologen wordt
verder ontwikkeld en in mei 2013 aangeboden.
Naast dit eigen aanbod heeft het LOK inmiddels van 3 scholingsinstituten voor GZpsychologen en psychotherapeuten (zogeheten RINO’s) het verzoek gekregen een
module aanpak kindermishandeling binnen de GZ opleiding te verzorgen.
Wat de publiciteit betreft zal het opleidingsaanbod in 2013 breed bekend worden
gemaakt. In 2012 werd proef gedraaid en de eerste (basis)opleiding geëvalueerd en
verbeterd.
De uitgaven verliepen conform begroting en planning. Wel is het zo dat in verhouding
tot nu toe iets meer uren zijn besteed aan ontwikkeling en iets minder aan uitvoering.
De kerngroep van het LOK bestaat momenteel uit: Janet van Bavel (KJTC), Anke
van Dijke (Fier Fryslân), Joyce Aalberts (VU), Irene Martens (coördinator
basisopleiding) en Nynke Plantinga (coördinator verdiepingscursussen).
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