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6,7 EN 21 OKTOBER 2021 
LEERTRAJECT SOFS 

Signs of Safety: “Onze reisgids naar veiligheid voor 
kinderen in hun netwerk.” 

OSD Limburg nodigt u uit voor een gemeenschappelijke 3-daagse 
ontdekkingstocht Signs of Safety en Family Finding.  
 
Vandaag wordt er reeds in zeer veel situaties op een goede manier 
samengewerkt in de driehoek cliënt-hulpaanbieder-consulent. De 
oplossingsgerichte visie zorgt hierin vaak voor een gemeenschappelijke 
taal.  
 
Maar hoe gaan we dan samen tewerk als er sprake is van ernstige 
verontrusting en de veiligheid van het kind in gevaar is? Hoe kan je ook 
dan de regie voor een veilige toekomst bij ouders, minderjarigen en het 
netwerk leggen? En hen zo terug grip laten nemen op hun dagelijks 
leven?  
 
In gemengde groepjes wordt er in concrete casussen geoefend om de 
theorie van Signs of Safety en Family Finding op onze praktijk in zulke 
casussen toe te passen. We staan stil bij het belang van het aangaan van 
“partnerschap”, het betrekken van het netwerk en het centraal zetten van 
de minderjarige doorheen het hele traject. Dit alles met de focus op de 
veiligheid en de impact van de acties op de minderjarige.  
 
Door samen deze “Limburgse Reis” aan te gaan willen we graag samen 

blijven groeien in het creëren van meer veiligheid voor de minderjarige 

binnen zijn gezin én het ondersteunend netwerk. We zien de 3-daagse als 

een startpunt van een gezamenlijk groeipad. 

 

WIE  

30 Limburgse praktijkwerkers 

en middenkader van SDJ, GV, 

OVBJ, CKG, VAPH, partners in 

de 

samenwerkingsverbanden1G1P 

en zorggarantie jonge kind 

 

WAT  

info delen,  

leren van elkaar, inspireren 

 

BEGELEIDING 

Veerle Stulens en Pieter 

Hennus, OSD 

 

WAAR  

Agnetenklooster, Tongeren     

 (of online indien verplicht) 

start 9u15      

einde 16u30 

 

INSCHRIJVEN via deze 

link: 

inschrijvingsformulier 

 

PRIJS 

Geen geld, wel engagement om 

samen te leren in de praktijk 

 

 

 

https://forms.office.com/r/64WpTFHJJ1
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