
#kansrijkopgroeien
Wij zijn er voor jou.  
Samen zoeken we naar oplossingen wanneer het 
even moeilijk loopt in je gezin. 

jeugdhulp.be/signs-of-safety

Verantwoordelijke uitgever : 
Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal Opgroeien, 
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel / illustraties: Gonny Hooyberghs

Samen  
op weg naar 
veiligheid 

Voor kinderen        
en jongeren 

We zijn er voor je. Hoe gaan 
we samen aan de slag?

Voor ons ben jij belangrijk. We luisteren écht naar je. 
We proberen in begrijpelijke taal uit te leggen wat er 
allemaal gaat gebeuren.

1

We werken zoveel mogelijk samen met je ouder(s) 
en mensen die belangrijk zijn voor jou om samen 
oplossingen te zoeken en te vinden. 

2

We kijken niet enkel naar wat er fout loopt, maar 
ook wat er goed loopt. Wat heeft er in het verleden 
gewerkt? We zoeken naar oplossingen die zowel 
voor jou als voor je ouder(s) werken. 

3

Het is de bedoeling om later zonder onze hulp verder 
te gaan. Je netwerk: familie, vrienden, buren, … kan 
belangrijk zijn om hulp en steun te bieden.

We betrekken je netwerk mee in het verhaal. 

4

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

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

5

We staan samen met jou, je ouder(s) en je 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 jij en 
je netwerk weten bij wie jullie terechtkunnen als er 
opnieuw zorgen of vragen zijn. 

6

Ondersteuning voor jou                                                                                                                                    
Het is best spannend wanneer je hoort dat het 
ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of de sociale 
dienst jeugdrechtbank (SDJ) jou gaat helpen. Dat 
zijn diensten van de Vlaamse overheid (agentschap 
Opgroeien). 

Wie zijn ze, wie komt er, wat gaan ze doen? Deze en 
nog een heleboel andere vragen gaan door je hoofd. 
In deze folder leggen we uit wat we gaan doen en 
wat jij van ons kan verwachten.
 

Veilig, geliefd en goed omringd  
-opgroeien 

Het is heel belangrijk dat je situatie thuis veilig is en 
dat je genoeg kansen krijgt om veilig en geliefd op te 
groeien, waarbij je omringd wordt door mensen die 
voor jou belangrijk zijn.

Samen aan de slag
Een consulent van het OCJ of SDJ zal daarom, samen 
met jou, je ouder(s) en de mensen die voor jou 
belangrijk zijn spreken over: 

 › wat de zorgen zijn van iedereen die betrokken is.
 › wat er goed gaat in je gezin. 
 › wat er moet veranderen.  
 › wie jullie hierbij kan helpen. 

  Veiligheid op de eerste plaats
Jouw veiligheid is voor ons het belangrijkste en we 
zorgen er samen voor dat deze niet in gevaar komt.


