
SAMENWERKEN 
AAN VEILIGHEID

Regio: Heemskerk, Beverwijk, Velsen
Haarlem, Bloemen & Zandvoort



op dossierdossier



ontschotten&
samenwerken



samen leren

samen groeien
&



maar ehh... Dit doen we toch al lang?!“ “

We dreigen nooit“ “
We luisteren altijd naar ouders en hun wensen“ “

“ “

“
“

We leggen nooit iets op!“ “

We maken allemaal een veiligheidsplan“ “

“

“

We werken ALTIJD vanuit de hulpvraag van ouders“ “



Het duurt lang voordat ze starten

vooroordelen...

Starten niet voordat ouders een duidelijke hulpvraag hebben

Ze snappen de praktijk niet

Zetten ouders voor het blok in crisissituaties

Leggen dingen op i.p.v. overeenstemming bereiken

Is niet multidisciplinair maar een Veilig Thuis feestje

Het lijkt van tevoren al besloten wat er gebeurt

Altijd eerst het 13 weken traject doen



Wat is het?

1 Consult gecertificeerde instellingen DJGB of WSS 

Participerend consult DJGB of WSS2

Veiligheidstraject3

Samenwerken aan veiligheid



veiligheidstraject

Het gezin gaat in het vrijwillig kader samen met het CJG en een 
beschermingsspecialist én hun eigen netwerk, werken aan de 
voorwaarden die zijn gesteld aan de opvoedsituatie.

“
“

Doel: de veiligheid van het kind te herstellen en te borgen, vertaald in 
voor iedereen begrijpelijke en geaccepteerde voorwaarden. 
Zodat het gezin op eigen kracht verder kan. 

Wat is het?



Wat betekent dit voor ouders?

vrijwillig

niet vrijwillig 



dialoog

Samenwerken aan veiligheid is een werkwijze (een product)“ “
Let op:

1 Overal in de keten voeren we gesprekken over veiligheid 

2 Schakels zorgen voor Ruis & Risico

3 Dezelfde taal spreken = belangrijk

4 Het is geen product van het CJG waarnaar je kunt verwijzen



1 We staan aan het begin

Vroegtijdig zaken bespreekbaar maken2

En nu?

3 Verwachtingen uitspreken

4 Vragen stellen

This is just the beginning“ “

Juist op betrekkingsniveau



in de praktijk



Vragen?

Je kunt altijd contact met ons opnemen“ “


