me nse nkennis

Postmaster opleiding
veiligheid in gezinnen
met risico’s
‘Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking
in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van
deze opleiding gemaakt.’

Postmaster opleiding
veiligheid in gezinnen met risico’s
Werken met gezinnen waar kindermishandeling, partnergeweld of
seksueel misbruik plaatsvindt, vraagt veel van u als professional.
Steeds moet u alert zijn op actuele veiligheid, op mogelijke trauma’s
en ontwikkelingsproblemen. Tegelijkertijd wilt u de krachten in en om
het gezin mobiliseren en met de betrokkenen een effectieve samenwerkingsrelatie opbouwen. Bovendien is het zaak goed samen te
werken binnen de veiligheidsketen, zodat geen slachtoffer tussen wal
en schip valt. De deskundigheid die het vraagt om deze ballen in de
lucht te houden, vindt u in deze opleiding.
Tijdens de opleiding passeert het hele proces van hulpverlening bij onveiligheid in
gezinnen de revue. Zo verdiept u niet alleen uw kennis en vaardigheden voor uw
eigen onderdeel van de zorg, maar krijgt u ook vat op hoe de rest van de keten precies
in elkaar zit en hoe u optimaal samenwerkt. Doordat de deelnemers uit alle settingen
komen die met gezinsbescherming te maken hebben, leert u ook van elkaar.

Doelgroep
U bent psycholoog of orthopedagoog, gezondheidszorgpsycholoog of eerstelijnspsycholoog. In uw huidige functie werkt u met gezinnen waarin de veiligheid onder
druk staat. Het maakt daarbij niet uit of u zelf veiligheidsplannen en plannen van
aanpak maakt en monitort, of dat u hier uw collega’s op coacht.

Doel
• I n deze opleiding verwerft u de volgende competenties:
• signalen van kindermishandeling, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen, concretiseren en constructief met ouders bespreken
• een oplossingsgerichte samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders
• een veiligheidsplan en een risicogestuurd plan van aanpak maken en uitvoeren
• met het gezin de zorgen en krachten en het netwerk in kaart brengen en deze
integreren in het veiligheidsplan
• risicofactoren taxeren en op basis daarvan interventies prioriteren en inzetten
• trauma signaleren bij kinderen en volwassenen
• optimaal samenwerken binnen de veiligheidsketen

Programma

Tijdsinvestering

Lesdag 1 Introductie

• 9 lesdagen (verdeeld over 4 maanden) in Utrecht
•	Totale studiebelasting lesdagen, voorbereiding, opdrachten, intervisie en eindopdracht: 120 uur.

•	Visie op de huidige en toekomstige ketensamenwerking bij kindermishandeling,
partnergeweld en seksueel misbruik binnen gezinnen
•	Triage-instrument Veilig Thuis
•	Actuele veiligheid en stabiele veiligheid
•	Risk Needs Responsivity-model

Lesdag 2 en 3 Veiligheidsplanning
•	Signs of safety-benadering
•	Een veiligheidsplan maken
•	Het netwerk in kaart brengen en bij het veiligheidsplan betrekken

Toetsing
U maakt een eindopdracht over een casus uit uw eigen praktijk, op basis waarvan
u het geleerde toepast en reflecteert op uw eigen handelen. U krijgt na afloop een
certificaat als uw aanwezigheid (minimaal 90%), inzet en eindopdracht voldoende
zijn geweest.

Lesdag 4 Risicogestuurde zorg: kindermishandeling
•	Risicofactoren en hoe die gestructureerd uit te vragen
•	Risicotaxatie-instrument: CARE-NL
•	Een plan van aanpak opstellen

Hoofdopleider

Lesdag 5 Risicogestuurde zorg: partnergeweld

Sander van Arum is orthopedagoog en psychotherapeut en werkt als hoofd behandelzaken bij de Waag Nederland, centrum voor ambulante forensische psychiatrie.
Sander is gespecialiseerd in de integrale aanpak bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik binnen het gezin en bij jeugddelinquentie. Hij is medeontwikkelaar van het triage-instrument Veilig Thuis.

•	Vormen van huiselijk geweld
•	Taxatie van de dynamiek erachter en de ernst daarvan
•	Toewerken naar een veilige thuissituatie aan het begin van de behandeling
•	Geweld in relaties stoppen en behandelen
•	Culturele context van niet-westerse cliënten

Drs. B.A. van Arum

Lesdag 6 Risicogestuurde zorg: seksueel misbruik binnen het gezin

Alle docenten komen uit de praktijk van de zorg voor gezinnen met veiligheidsrisico’s
en zijn nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het vakgebied.

•	Belangrijke risicofactoren
•	Risicotaxatie-instrument: SSA
•	Een veiligheidsplan maken bij deze doelgroep

Samenwerkingspartners

Lesdag 7 Trauma en herstel bij volwassenen
•	Enkelvoudige en complexe trauma’s
•	Traumagerelateerde agressie binnen en buiten het gezin
•	Behandelmethoden

De opleiding is ontwikkeld in het kader van de Forensische Academie, het samenwerkingsverband van de RINO Groep en de Waag Nederland, onderdeel van De
Forensische Zorgspecialisten.

Lesdag 8 Trauma en herstel bij kinderen
•	Traumagerelateerde klachten
•	Screening met de Cries-screeninglijst
•	Behandelmethoden

Lesdag 9 Samenwerken binnen de veiligheidsketen
•	Oplossingsgericht samenwerken
•	Rollen, posities en valkuilen
•	Zelfzorg

Meer informatie en inschrijven
Kijk voor meer informatie over data, aanmeldingsformulier, accreditatie, docenten
en praktische zaken op www.rinogroep.nl/opleidingveiligheid.
Meerdere collega’s geïnteresseerd? Deze opleiding bieden we ook incompany aan.
.

‘Door goed samen te werken
kun je het verschil maken’
Sander van Arum,
hoofdopleider en
hoofd behandelzaken
De Waag Nederland

‘In alle rapporten over gezinsdrama’s komt het terug: veiligheid in gezinnen staat of valt met een goede samenwerking in de gezinsbeschermingsketen. Schiet die samenwerking tekort, dan krijg je bijvoorbeeld situaties
waarin alleen wordt gekeken of een kind signalen geeft, en niet of er
risicofactoren spelen bij de ouders. Dat dat fataal kan aflopen, hebben we
helaas al te vaak gezien. Daarom hebben wij samenwerking tot de kern
van deze opleiding gemaakt.’
Het hele proces volgen
‘De samenwerking staat op twee manieren centraal. Enerzijds in de
samenstelling van de opleidingsgroep: de deelnemers komen uit de hele
keten. Anderzijds in de opbouw van het programma, die het hele proces
rond de begeleiding van gezinnen met veiligheidsrisico’s volgt. Dat begint
bij de triage - hoe word je sensitief voor direct gevaar en voor structurele
onveiligheid, en hoe zet je de juiste zorg in? En het loopt door tot in de
herstelgerichte zorg, waarbij we aandacht besteden aan traumahulp zodat
het gewone leven weer op gang kan komen. Gezinnen met structurele onveiligheid helpen kun je niet alleen, maar door je te verdiepen in je eigen

terrein én in dat van je ketenpartners kun je samen meer betekenen voor je
cliënten. Je moet je eigen rol goed kunnen vervullen, maar ook die van de
andere partijen kennen en weten wat zij wel en niet kunnen doen.’
Systeemgericht
‘De meeste hulpverleners hebben verstand van kinderen of van volwassenen, maar voor veiligheid in gezinnen is het cruciaal dat je beide hebt en
echt systeemgericht kunt werken. Bij gezinnen met zware problemen op
dit gebied kom je er tenslotte niet met opvoedingsondersteuning alleen: je
moet ook nadrukkelijk kijken naar de problemen van de volwassenen, want
daar zitten de belangrijkste risico’s. Die twee werelden, van de kinderen
en de volwassenen, logisch met elkaar integreren en die kennis doorgeven
aan onze deelnemers: dat is de passie die mij als hoofdopleider drijft.’
Mooi maar smerig
‘Dit werk is mooi, maar ook smerig. Het gaat immers vaak om dingen die
je eigenlijk niet wilt weten - diep in je hart wil je niet dat het waar is dat een
kind seksueel misbruikt wordt of een partner mishandeld. Het is een heel
menselijke neiging in zo’n situatie te overreageren of te onderreageren.
Maar een professionele hulpverlener weet de balans te vinden: door goed
te luisteren, het gevaar te zien en op tijd in te grijpen, maar mensen waar
mogelijk ook het vertrouwen te gunnen om
te doen wat ze zelf kunnen. Het is werk waar
je echt voor moet gaan, waar je je zorgen
om moet willen maken en vuile handen voor
moet willen maken. Het is ook werk waar je
je tanden op stuk kunt bijten omdat geweld
in gezinnen nooit af lijkt te nemen. Door
goed samen te werken met collega’s binnen en buiten je eigen instelling kun je het
verschil maken. Dat wil ik onze deelnemers
graag meegeven.’

‘De meeste hulpverleners hebben verstand
van kinderen of van volwassenen, maar
voor veiligheid in gezinnen is het cruciaal
dat je beide hebt en echt systeemgericht
kunt werken.’
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