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Waarom Signs of Safety 

 aanzet 1 

 oplossingsgericht werken (2011) 
– Krachtgericht  

 
–  Doelen in de toekomst 

 
–  SamenM.docx 
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3 kolommenmodel 
Wat gaat er niet goed ? 
Over wat zijn er zorgen ?  

Wat gaat er goed ? 
Wat zijn de krachten ? 

Wat wil je veranderen ? 
Wat zijn de doelstellingen 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

4 



WWW.JONGERENWELZIJN.BE     P 5 

 aanzet 2 

 decreet integrale jeugdhulp (2014) 
– mandaat OSD 

 
–  verontrustende leefsituatie 

 
–  eigen kracht en netwerk 
shop\3KM.docx 

 

 

 

Waarom Signs of Safety 
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Waarom Signs of Safety? 

 Model voor hulpverleners en gezinnen om 
krachtgericht te werken in situaties van 

onveiligheid 
 

(Turnell&Edwards,Australië) 
(BureauJeugdzorg,Drenthe)  

 
 

Kennismaking: 5 daagse A. Turnell , maart 2014 
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Kiezen voor SOS is kiezen voor… 

 
Een praktijkmodel 
  
Een visie  
 
Een (implementatie)plan  
 
Een gemeenschappelijk doel:  
veiligheid van kinderen verhogen  
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Het hart en de ziel van SOS  
is een risico-inschatting die we samen met 
het gezin , het kind en het netwerk van het 

kind maken,  
zodat werkers, maar voornamelijk ook het 

gezin en de mensen aan wie dit kind 
toebehoort zich elke dag de vraag kunnen 

stellen:  
is dit kind veilig genoeg thuis of is een 

(tijdelijke) plaatsing nodig? 
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Kern Signs of Safety 
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Signs of Safety in een notendop 
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LM SOS\filmturnellondertitelt.mpg 
• Andrew Turnell vertelt SOS\FILM 

SOS\filmturnellondertitelt.mpg 
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Focus Signs of Safety 

10 

• op partnerschap en netwerk  
»Vragen stellen  
»Netwerk betrekken van minuut 1 

• op het kind 
»Spreken en uitleg geven : WORDS 

AND PICTURES 
SOS\wordsandpictures.jpg 
wordsandpictures.jpg 

• op toekomstige veiligheid 
» Framework (assessment) 
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Assessment in Signs of Safety 

• 3  stappen : 

Verzamelen 

Analyseren 

Beoordelen  
• Valkuil:  

» Onbewust 
» Eerste beoordelen en alle informatie in licht van 

beoordeling 
 

• Hoe valkuil ondervangen: slow thinking 
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Assessment in Signs of Safety 

• RISICOTAXATIE: inschatting van 
(on)veiligheid 
 

• VEILIGHEIDSPLANNING: 
veiligheidsdoelen voor de toekomst 
 

• BEOORDELEN  
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Risicotaxatie en veiligheidsplanning 

Waar zijn we bezorgd 
over? 
Schade uit het verleden 

Gevaarsboodschap 

Complicerende Factoren 
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Wat gaat er goed? 

Bestaande kracht 

Bestaande veiligheid 

Wat moet er veranderen? 

Veiligheidsdoel 

Volgende stap 

VEILIGHEIDSSCHAAL       
        
 
 

0                  10  
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Concreet: voorbeeld van een 
assessment (mapping) 
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• Ouders gehuwd, 1 kind 
 

• Tijs, jongen van 9 jaar 
 

• Aanmelding door parket bij OCJ (MANO) 
 

• IFG 
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Kolom 1 : Schade uit het verleden 
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PV van 13/05/2016 , politie zone Rupel:  Tijs (9jaar) neemt om 
22,30u  telefonisch contact op met de politie omdat mama en 
papa ruzie maken, en dit al sinds 16 uur.  
Mama en papa roepen tegen elkaar, zeggen lelijke dingen 
tegen elkaar, papa gooit een beeldje stuk op de grond, ze 
trekken en duwen aan elkaar en papa probeert mama naar de 
keel te grijpen.   
Tijs geeft aan de telefoon aan dat hij bang is en roept al 
wenend hulp in.  Er zijn al eerdere interventies geweest door 
de politie.   
De politie komt ter plaatse en ziet dat papa een kras op zijn 
gezicht heeft en dat deze wonde bloedt. Tijs loopt rond op zijn 
sokken op de plaats waar de scherven liggen en heeft rode 
ogen van het wenen.  
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• Wie 
• Proces verbaal van 13/02/2016, Politie zone Rupel 

• Welk gedrag 
• Mama en papa roepen tegen elkaar, zeggen lelijke dingen 

tegen elkaar, papa gooit een beeldje stuk op de grond, ze 
trekken en duwen aan elkaar  

• Welke ernst 
• papa probeert mama naar de keel te grijpen en papa heeft 

een bebloed en verwond gezicht bij aankomst 

• Welke frequentie 
• ruzie van 16 tot 22,30u, meerdere interventies 

• Welke impact 
• Tijs belt bang en wenend de politie, loopt rond in de scherven 

en heeft rode ogen van het wenen 
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 - de ouders van Tijs hebben financiële problemen 
die tal van stress met zich meebrengen. Door de 
stress zijn er meer spanningen tussen de ouders 
(risico op conflict). 
- mama heeft een knieblessure  waardoor ze niet 
altijd fysiek kan reageren, vaak in de zetel ligt en 
voor vervoer afhankelijk is van papa 
- papa is in behandeling voor slaapproblemen en 
depressie en neemt hiervoor medicatie.  
Neveneffect van deze medicatie is dat deze de 
prikkelbaarheid verhoogt. 
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Kolom 1: Complicerende Factoren  
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Ann en Vanessa van het OCJ Antwerpen zijn bezorgd dat  
indien er niets verandert dat mama en papa opnieuw in een ruzie 
verwikkeld geraken -zoals gebeurde op 13/05/2016 waarbij de politie 
tussenkwam- die dan uitmondt in trekken, duwen, naar de keel grijpen 
en elkaar verwonden.  
Het OCJ is bezorgd dat Tijs -die bij de vorige ruzies aanwezig was-  
dit opnieuw zal meemaken nl. dat er iets ergs met zijn ouders zou 
gebeuren of met hem zelf (een ernstige verwonding of zelfs overlijden 
tot gevolg).  
Het OCJ is bezorgd dat indien deze ruzies aanhouden (en in 
frequentie zelfs toenemen), dat Tijs zal opgroeien als een angstig 
kind, constant op zijn hoede voor en bij nieuwe conflicten, dat hij met 
deze zorgen in zijn hoofd zit terwijl hij eigenlijk moet kunnen leren en 
spelen zoals een kind van 9 jaar en dat hij zelf later op een 
gewelddadige manier met relaties en partners zal omgaan. 
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Kolom 1: Gevaarsboodschappen 
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• Papa gaat met Tijs vissen op zaterdag om tot rust te 
komen. Het is zijn manier om om te gaan met de stress 
rond geldzaken en hij komt zo ontspannen thuis. Voor 
vader en zoon is dit ook een activiteit die ze samen 
doen en er samen plezier aan hebben. 

• Opa Pat is voor zowel mama als papa een persoon bij 
wie ze allebei het hart kunnen luchten en die ze kunnen 
vertrouwen.  Ze bellen hem beiden op wanneer ze 
behoefte hieraan hebben, dag of nacht.  

• Papa zoekt alternatieven om voor zijn slaapproblemen 
te behandelen zonder medicatie. 
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Kolom 2 : Bestaande krachten 
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Kolom 2 : Bestaande veiligheid 

• Mama heeft vorige week Opa Pat opgebeld met de 
vraag of Tijs mocht komen logeren omdat ze een 
achterstallige GSM-rekening kreeg waarvan ze wist dat 
dit voor ruzie zou zorgen 

• Op momenten dat mama en papa voelen dat de 
spanning thuis stijgt, is het al eens gebeurd dat  papa 
met de hond gaat wandelen in het park of naar vriend 
Geert wandelt die hem dan kan kalmeren. Mama en 
Tijs blijven dan gewoon thuis in de woning. 
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Kolom 3: Veiligheidsdoelen 
Ann en Vanessa van OCJ Antwerpen willen dat Tijs bij mama en 
papa kan blijven wonen omdat we zien dat mama en papa hem graag 
zien en ze voor hem het beste willen . Ann en Vanessa willen dat het 
hier thuis veilig is voor hem. 
Opdat dit mogelijk is verwachten we van mama en papa dat ze voor 
hen en Tijs betrouwbare mensen inschakelen waarmee ze samen 
een eerlijk en gedetailleerd plan maken, waarin staat wat mama en 
papa anders zullen doen op momenten van stress en spanning, zodat 
Tijs gerust kan zijn dat mama en papa, op deze momenten in zijn 
aanwezigheid, op een rustige en respectvolle manier met elkaar 
omgaan en dit niet leidt tot elkaar pijn doen (schelden, roepen, dingen 
stuk gooien, elkaar vastpakken).  
Indien mama en papa merken dat het hen niet lukt om zichzelf onder 
controle te houden, verwachten we  dat ze voor een escalatie hun 
netwerk inschakelen om Tijs in veiligheid te brengen. 
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Ann en Vanessa  van het OCJ verwachten dat mama en 
papa en hun netwerk aan Tijs hierrond uitleg geven 
(welke afspraken er gemaakt worden en waarom) en we 
verwachten dat mama en papa en het netwerk kunnen 
aantonen dat de afspraken worden nageleefd voor een 
periode die we samen afspreken op het eerste 
netwerkoverleg.  

22 
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Kolom 3: Volgende stap(pen) 

• Mama en papa denken na over welke mensen zij op de 
hoogte willen brengen van de reden van onze 
betrokkenheid en onze verwachting en wie ze 
vervolgens willen betrekken. 

• We verwachten ouders en betrokken netwerk op 
03/10/2016 om 10,30u op het OCJ om te bekijken tot 
welke voorstellen ze komen en of deze voldoende zijn.  

• We spreken dan een nieuw moment af waarop we aan 
Tijs uitleggen welke afspraken er komen en checken af 
of dit voldoende is voor hem. 
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Onderaan: Schaalvraag 

• Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is dat het thuis 
voor Tijs zo onveilig is, dat hij beter niet meer thuis 
verblijft en 10 is dat het thuis voldoende veilig is voor 
Tijs, hoeveel scoor je dit dan? 

 
• Wat zit er in je cijfer? 
 
• Wat maakt dat het niet 1 punt lager is? 
 
• Wat kan je doen om 1 punt hoger te geraken? 

24 
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Van assessment naar veiligheidsplan 

Geheel van afspraken:  
reorganisatie van het dagelijks 

leven (wie doet wat) in functie van 
veiligheid voor het kind 
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Veiligheidsplan Tijs 
• Netwerk : naam, adres, GSM, email 
• Weekschema: wie springt er welke dag onverwachts binnen om te 

zien of alles OK is 
• Voorwerp Tijs: welk voorwerp wordt er gekozen dat Tijs mag tonen 

aan welke vertrouwenspersoon wanneer hij iets wil vertellen of met 
iets zit 

• Wat bij ruzie: wat gaan mama en papa doen rond de spanningen 
in huis? Wat gaan ze doen wanneer spanningen tot ruzie leiden? 
Wat gaan ze doen wanneer ruzie uitmondt in roepen, trekken… . 
Wat gaan ze doen wanneer er fysiek geweld dreigt?  

• Als deze afspraken niet werken, waar kan Tijs verblijven? Wie kan 
Tijs zelf bellen?  

• Hoe houdt het netwerk elkaar op de hoogte? Wie is 
contact/aanspreekpersoon voor OCJ? 

• Wanneer eerste evaluatie van de afspraken? 
• …. 
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Oefening:  op een schaal van 0 tot 
10….. 
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Een plan         veiligheid 

• Verantwoordelijkheid van het netwerk 
(controle én opvolging) 

• Uitleg voor de kinderen (wat is gebeurd, 
wat gaat gebeuren):  

–  words and pictures 
• De regie bij de verwijzer: vragen stellen, 

“skillfull authority = the what must be 
clear…the how is their problem” 
 28 
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Tools in Signs of Safety 

• Vragen stellen  
• Genogram en sociogram 
• Mapping (risicotaxatie) 
• Veiligheidscirkels 
• 3 huizen 
• Schaalvraag 
• …  

 
• Uitleg geven 

• Kader  
• Words and pictures,  
• Immediate story 
• … 
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Film Drenthe 

• SOS BJ Drenthe SOS\FILM SOS\VTS_01_1.VOB 
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Vragen? 

 

31 



WWW.JONGERENWELZIJN.BE     P 

Links en bronnen 
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Resolutions Consultancy Signs of Safetyw.signsofsafety.net 
 www.signsofsafety.net 
 

http://www.signsofsafety.net/
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