Signs of safety werkt aan duurzame oplossing

Alles uit de kast voor veiligheid
‘Ik zet weleens een foto van de kinderen pontificaal op tafel. Ouders zijn vaak helemaal gericht op
hun problemen, maar het gaat bij Signs of Safety om de veiligheid van de kinderen! Om dat in zicht
te houden, helpt zo’n foto. Het helpt de ouders en houdt mij ook bij de les.’
Strijdende ouders, ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen, ouders
die hun agressie niet onder controle hebben, gezinnen die door een opeenstapeling van problemen overbelast zijn. Hoe werk je in zo’n situatie aan de veiligheid voor kinderen? Altra zet daarvoor het programma Signs of Safety in. Nobilé
Zwart is één van de Altra-medewerkers die dit programma uitvoert. De essentie?
Nobilé: ‘Niet terugkijken naar het verleden, maar kijken wat er moet veranderen
om te voorkomen dat het weer gebeurt.’
Confronterend
Om de veiligheid van kinderen te vergroten brengt zij samen met het gezin de
krachten en de zorgen in kaart en stelt op basis daarvan samen met het gezin en
het netwerk een veiligheidsplan op. Dat betekent vooral veel vragen stellen.
Nobilé: ‘Ik ga heel gedetailleerd in op de situaties die voor een kind bedreigend
zijn. Als vader met het servies smijt, wil ik weten waar hij dan staat, hoe hij gooit
en waar naartoe. Waar is moeder op dat moment, maar vooral waar is het kind?
Het is confronterend voor ouders, die door de gesprekken gaan inzien dat hun
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kind alle ellende meekrijgt. Ouders denken vaak dat kinderen de ruzies niet
merken, maar kinderen pikken alles op.’

‘Hulpverleners
vertrekken weer,
maar het netwerk
blijft.

Doordrongen van verantwoordelijkheid
De gedetailleerde situatieschets is ook belangrijk om tot afspraken te kunnen
komen wat te doen als de situatie weer uit de hand dreigt te lopen.
Nobilé: ‘Mijn doel is dat het gezin nadenkt, dat het tot ouders doordringt dat zij
altijd verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kind. Dat zij ervoor moeten
zorgen dat hun kind die nare dingen niet meer meemaakt. Naast onveiligheid
zijn er in een gezin ook altijd veilige elementen. Die vergroten we.’
Netwerk essentieel
Inschakelen en activeren van het netwerk is een essentieel onderdeel van het
veiligheidsplan. Nobilé: ‘De hulpverleners vertrekken weer, maar het netwerk
blijft. Familie, school, huisarts, buren: wie hebben jullie om je heen, wie kunnen helpen? Waar kan een kind naartoe als het misgaat? Wie ontfermt zich
dan over moeder? Wie houdt in de gaten dat de afspraken in het plan worden
nagekomen? We zoeken altijd mensen in de omgeving van het gezin die kunnen
helpen het plan te borgen.’
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