
De invloed van RAAK 

 

De jurist Jan Willems en de psychiater Anries van Dantzig namen in 2000 het initiatief tot de 

oprichting van Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). Zij werden 

ondersteund door <i>Defence for children</i>. RAAK groeide uit tot een invloedrijke pressiegroep. 

Mede door RAAK-acties en manifesten bevatte het regeerakkoord in 2002 voor het eerst een 

passage over kindermishandeling. 

 

In de Tweede Kamer werd regelmatig naar RAAK verwezen, zoals blijkt uit Tweede Kamerstukken 

waarin naar RAAK wordt verwzen.  

 

Links Tweede Kamerstukken waarin RAAK genoemd wordt (in totaal 58). 

 

 

1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27410-7.html 

2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28880-34.html 

3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29540-83-h1.html 

 

“Opvoedingsondersteuning staat weer volop in de belangstelling, niet in het minst vanwege de 

bijdragen van de professoren De Winter, Danzig en Doek. Ook is een manifest ontvangen van de 

Reflectie- en actiegroep aanpak kindermishandeling (RAAK) over de nog steeds te vaak 

voorkomende kindermishandeling. Het kabinet is bezig met een landelijk dekkende structuur van 

meldpunten kindermishandeling. RAAK richt zich echter op preventie en stelt dat 

consultatiebureaus ook een taak hebben inzake het signaleren van opvoedingsproblemen en het 

aanbieden van opvoedingscursussen. Wat is hierop de reactie van de staatssecretaris?” 

 

 

4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28880-34.html  blz. 101 

5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29540-83-h1.html paragraaf 60 

6. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29815-1-b1  

7. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29815-31-b1.pdf  

8. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29815-36.html  

 

‘Mevrouw Kant spreekt haar teleurstelling uit over de vertraging die is opgetreden bij de RAAK-

aanpak (reflectie- en actiegroep aanpak kindermishandeling). Na het vorige debat is toegezegd dat 

deze aanpak zo snel mogelijk binnen Nederland zou worden verspreid, maar deze aanpak wordt nog 

steeds slechts in vier regio's gehanteerd. Volgens de staatssecretaris kunnen nog geen uitspraken 

worden gedaan over de effecten. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de RAAK-aanpak 
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snel in het hele land wordt ingevoerd? Voorts is toegezegd dat er een verplichte meldcode komt bij 

kindermishandeling. Wanneer zal die meldcode daadwerkelijk worden ingevoerd?’  

 

9. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30316-3.html  blz. 6 

10. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29284-14-b1 blz. 2 
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