“In elk gezin zijn er signalen
van veiligheid. Ook bij kinderen
die soms in een onveilige omgeving
opgroeien.” Andrew Turnell, auteur
van Veilig opgroeien, oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety.

Signs of Safety (SOS)
Iedere hulpverlener ervaart veiligheid binnen een gezin anders en zal deze inschatten op basis van eigen referenties,
ervaring, normen en waarden. SOS is een denk- en werkwijze die hulpverleners helpt actief te zoeken naar
signalen van veiligheid binnen het gezin waar een crisis is ontstaan. Deze nieuwe manier van denken en werken
helpt weerstand en stagnatie in een gezin om te zetten naar een toekomstgerichte en veilige situatie. SOS is
een methode waarin er volgens een gericht stappenplan gewerkt wordt aan een veiligheidsplan met inzet van
diverse tools, zoals netwerkberaden, words & pictures en drie huizen.
Veiligheidsplan
Een gezin is in een situatie terecht gekomen waar er ernstige
zorgen zijn omtrent hun kind. Het moet anders, de situatie
is onhoudbaar, maar dan? Wat moet er gebeuren? Wat is er
in het netwerkberaad door familie, buren, school en hulpverleningsinstanties gezegd? Wat zijn hun zorgen? Wat vinden
zij dat er goed gaat? Wat vinden zij dat er moet gebeuren?
Juvent maakt samen met het gezin een veiligheidsplan waarin
de stappen naar een veiligere situatie worden omschreven en
helpt bij de uitvoering hiervan.
Netwerkberaden
Het netwerk rondom een gezin wordt actief betrokken bij
het proces: familie, vrienden of kennissen, buren, school,
betrokken hulpverleners of de huisarts. Gezamenlijk wordt
gekeken hoe het veiliger wordt binnen het gezin, zodat in de
toekomst de rol van de hulpverlener binnen het gezin overbodig kan worden.

Trainingen
Meer informatie over SOS en de tools die wij inzetten? Neem
gerust contact met ons op! Daarnaast kunt u bij Juvent terecht
voor trainingen door onze deskundigen met een brede ervaring
op het gebied van oplossingsgericht werken, Signs of Safety
en de bijbehorende tools.
Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030
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Drie huizen
Het werken met de drie huizen is een manier om met een kind
in gesprek te gaan en te tekenen over hoe het kind zijn situatie
ervaart en wat er volgens hem of haar moet veranderen in de
toekomst. Wat gebeurt er in het huis van de zorgen, het huis van
de goede dingen en het huis van de toekomst? De tekeningen
kunnen ook bij netwerkberaden opgehangen worden als
‘stem van een kind’.

Words & Pictures
Met behulp van words & pictures wordt het verhaal met tekst
en tekeningen geschetst vanuit alle betrokkenen rondom het
kind. Words & pictures vertelt aan kinderen wat er is gebeurd,
wat de zorgen zijn, wie zich zorgen maakt, wat er gaat gebeuren of besloten is en door wie. Het verhaal wordt pas aan
het kind verteld als alle betrokkenen er achter kunnen staan.

