
Samen  
op weg naar 
veiligheid
Voor professionelen

Hoe geven we partnerschap 
samen vorm? 

Het belang van kinderen en jongeren staat voorop.  
Zij staan centraal in het traject. 

We luisteren echt naar hen en proberen in begrijpelijke 
taal uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren.
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We zien onszelf slechts als passanten in hun leven. 
We weten hoe belangrijk netwerk- en steunfiguren 
zijn voor hen om veilig, geliefd en omringd te kunnen 
opgroeien. 

We activeren het netwerk om hun verantwoorde-
lijkheid op te nemen zodat het gezin zelfstandig 
verder kan zodra de professionele diensten niet meer 
nodig zijn in functie van de gewenste verandering.

4

We zetten ouders in hun kracht en zien hen  
als actieve partners. 

We laten ouders hun positie en verantwoorde-
lijkheid opnemen en vragen feedback over de 
samenwerking.

2

Als het voor ons duidelijk is wat er moet gebeuren om 
ervoor te zorgen dat het kind veilig kan opgroeien, 
dan maken we met het netwerk een plan op.  
In dat plan staat: 

 › wat er moet veranderen. 
 › hoe we dat gaan aanpakken. 
 › wie wat doet. 
 › …

5

We kijken niet enkel naar wat er fout loopt, maar 
kijken ook wat er goed loopt. Wat heeft er in het 
verleden gewerkt? 

We zoeken naar oplossingen die zowel voor de 
kinderen, jongeren, hun ouders als hun netwerk 
werken. 

3

We staan samen met het netwerk stil bij het verloop 
van onze hulp. 

 › Lopen de veranderingen goed? 
 › Zijn er zaken die bijgestuurd moeten 

worden? 
 › Kan onze hulp hier stoppen? 
 › Wat kunnen we aan de jeugdrechter 

voorstellen?
 › …

Als onze hulp stopt, zorgen we ervoor dat iedereen 
die betrokken is in het verhaal weet bij wie hij of  
zij terecht kan als er opnieuw zorgen of vragen zijn. 

6
#kansrijkopgroeien
Wij zijn er voor kinderen en jongeren. 
Samen zoeken we naar oplossingen wanneer 
het even moeilijk loopt in een gezin. 
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Veilig, geliefd en  
 omringd opgroeien

Vanuit ons maatschappelijk mandaat gaan de 
ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en sociale 
diensten jeugdrechtbank (SDJ) samen met kinderen, 
jongeren, ouders, opvoedingsverantwoordelijken, hun 
netwerk en eventueel professionele hulpverleners aan 
de slag met één doel: kinderen en jongeren veilig, 
geliefd en omringd laten opgroeien.

Signs of Safety
We werken volgens de principes van Signs of Safety: 
veiligheid creëren voor kinderen en jongeren in 
situaties waar hun integriteit en/of ontwikkelings-
kansen in het gedrang zijn en waarbij de overheid 
moet tussenkomen in de hulp. Als hulpverlener ben jij 
daarbij onmisbaar. We geven dit traject samen vorm.

Samen aan de slag
Vanaf het begin gaan we met kinderen, jongeren, 
ouders en hun netwerk een actief traject aan waarbij 
we samen de situatie in kaart brengen: 

 › Wat zijn de zorgen van iedereen die betrokken is? 
 › Wat is de schade uit het verleden? 
 › Wat is de impact op het kind?
 › Wat gaat er goed in het gezin? 
 › Wat moet er veranderen? 
 › Wat is het gevaar dat het kind kan lopen indien 

er niet gehandeld wordt, op korte, middellange en 
lange termijn?

 › We bepalen de direct noodzakelijke volgende stap 
en hoe snel we moeten handelen volgens één 
cruciale vraag: is het kind nu veilig?

Veiligheid primeert
De veiligheid van het kind primeert op elk moment 
doorheen het proces. Er kan dus ook ingrijpender 
worden gehandeld wanneer de inschatting gemaakt 
wordt van acute onveiligheid in de thuiscontext.


