
Aan de slag met het netwerk 
wanneer veiligheid in het 

gedrang is!?



Voorstelling

• Tiny (Kristal) en Lindsay (Sprankel), afdelingen binnen de Wiekslag

• Uitgangspunt: “Maximaal inzetten op het behoud van de jongere in 
de/een gezinscontext of op terugkeer van de jongere naar de/een 
gezinscontext. De concrete doelen van de cliënt met zijn context en de 
doelen van de maatschappij zijn de basis van onze begeleiding. We 
werken met de krachten van de cliënt en zijn netwerk én aan de 
werkpunten om de doelen te bereiken. Wanneer veiligheid in het 
gedrang is, wordt dit het prioritair doel."

• Module ‘veiligheidsplan met netwerk’
• Niet erkend
• Hoe en waarom deze extra module?



Stellingen

• We werken alleen met het netwerk in gezinnen waar ‘onveiligheid’ 
een thema is.

• Een kind kan onmogelijk thuis blijven wanneer één van de ouders een 
verslavingsproblematiek heeft.

• Een kind moet geplaatst worden wanneer het veelvuldig getuige is 
van geweld tussen zijn ouders.

• Beter geen mensen in het netwerkoverleg die uit hetzelfde 
‘onbetrouwbare milieu’ komen als de ouders.



Aanzet tot de start in het gezin

1. Consulent meldt dossier aan

2. Voorbereidend gesprek met consulent: Zorgen? Krachten? Doelen? 
Deadline?

3. Intake: consulent, begeleider, gezin + netwerk
• Bespreking zorgen
• Aanvulling krachten
• Vragen naar eigen doelen en acties
• Bodemeisen concretiseren
• Deadline
• Consequentie(s)

4. Samen met het gezin en het netwerk het veiligheidsplan invullen



Het blanco veiligheidsplan



Voorwaarden voor een sterk 
veiligheidsplan

• Zorgen/dangerstatements nummeren met een max. van 5

• Krachtenkolom

• Doelen van het gezin en het netwerk

• Duidelijk en overzichtelijk

• Een plan van én voor ouders/gezin

• Ouders, jongeren én netwerk een stem geven

• Duidelijkheid:
• Plan treedt in werking bij onveiligheid

• Plan A, maar ook een plan B (zie consequenties)



Hoe komen tot hét netwerk?

• Methodieken voor het verkrijgen van het netwerk:
• Netwerkcirkels

• Veiligheidscirkels

• Mobility mapping

• Socio-ecogram

• Gerichte vragen

• Individuele gesprekken (ter voorbereiding): mandaat / engagement



Netwerkcirkels



Bron: Veiligheidscirkels van het gezin door Sonja Parker



Bron: Mobility mapping door Kevin Cambell



Bron: expertisecentrum Mantelzorg



Doel netwerk

• Meer ogen die toezien op de veiligheid binnen het gezin

• Ronde tafel: 3 kolommen op tafel, gespreksregels, mandaat én 
bijkomende zorgen en krachten vanuit netwerk

• Op regelmatige basis samenkomsten

• Engagement: ondersteunings- en signaalfunctie

• Duidelijke afspraken! “wie doet wat wanneer?”

• Opvolging

• Afronding: wie neemt de taak op zich, over te nemen wanneer 
nodig?



Voordelen VS valkuilen
Voordelen netwerk bij onveiligheid:

• Ondanks het feit dat gezinnen vaak weigerachtig staan tegenover inmenging toch vaak 
resultaat

• Meer kans geven aan gezinnen om zelf tot een oplossing te komen
• Doordat het netwerk mee kijkt, kan onveiligheid sneller worden gedetecteerd
• Kinderen/jongeren kunnen (langer) in thuisomgeving verblijven
• Controle inbouwen

Valkuilen:
• Opstart is tijdsintensief
• "Pot" niet op tafel krijgen
• Afhaken netwerk
• Té grote onveiligheid?



Houding en positie HV

• Transparantie en open houding

• Neutrale positie: procesbegeleider vs contextbegeleider

• Basishouding = aanklampend en vasthoudend

• Betrouwbaar zijn

• Helikopterperspectief 

• Zeer nauwe samenwerking met consulent



Vader is 3 maanden geleden zijn werk verloren en is hierdoor meer beginnen drinken. Het alcoholmisbruik neemt 
ernstige vormen aan, waardoor vader snel geïrriteerd wordt. Moeder en vader krijgen hierdoor slaande ruzie. Hierbij 
zijn er reeds 3 keer tussenkomsten van de politie geweest. De kinderen van 3m en 5j waren meermaals getuige. De 
politie heeft melding gedaan bij het OCJ. Moeder zelf heeft te kampen met een postnatale depressie waardoor het 
huis een puinhoop is. Vanuit school kwamen er meermaals signalen dat het 5-jarige kind er onverzorgd uitziet.
De intake en de eerste voorbereidende gesprekken hebben plaatsgevonden en de consulent van het OCJ heeft de 
bodemeisen duidelijk gemaakt. De ouders hebben ondertussen elk 3 personen uit hun netwerk rond zich verzameld.

4 bodemeisen:
1. De kinderen zijn geen getuige meer van IFG en er vinden geen politietussenkomsten plaats
2. Vader laat zich ondersteunen in zijn verslavingsproblematiek
3. Moeder komt de afspraken bij haar psychiater na
4. Er wordt ondersteuning gezocht in het huishouden en in de verzorging van de kinderen

Bedenk in 5 groepen 4 concrete veiligheidsafspraken met het netwerk:

Casus

1. Bij toenemende spanning tussen het koppel, zal moeder haar ouders bellen. Zij komen de kinderen dan 
halen tot de spanning opnieuw gedaald is. Vader belt dan met zijn ex-collega, die heeft een kalmerende 
invloed op hem.
2. Elke avond om 20h komt een thuisverpleegster de antabuse toedienen 
3. De zus van moeder, zal haar komen uithalen om haar naar de afspraak bij de psychiater te brengen.
4. De beide zussen en de moeder van vader komen op zaterdag 16 februari om samen met de ouders grote 
schoonmaak te houden in het huis, de kinderen blijven dan bij de ouders van moeder.



Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht !


