Beoordeling van veiligheid:
overzicht van aandachtspunten
Algemene aandachtspunten
• Bekijk de zaak van verschillende kanten: verzamel informatie over verschillende onderwerpen en bij
verschillende informanten.
• Lijstjes met aandachtspunten helpen je om geen belangrijke zaken over het hoofd te zien.
• Maak onderscheid tussen concrete, feitelijke informatie en de beleving of mening van anderen.
• Vraag altijd goed na wat een ander bedoelt.
• Let niet alleen op fysieke of materiële aspecten, maar ook op emotionele aspecten.
• Bespreek jouw oordeel met andere professionals.
• Neem moeilijke beslissingen nooit alleen.

Toelichting schema
Groen

= Veilig

Oranje

= Op grond van de informatie die je hebt, twijfel je of de veiligheid goed genoeg is

Rood

= Onveilig

?

=  Je hebt onvoldoende informatie om de veiligheid op dit punt te kunnen beoordelen

1.	Afwezigheid van seksueel misbruik, fysieke of psychische
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?

mishandeling

1

• Wordt het kind thuis seksueel misbruikt?
• Wordt het kind thuis fysiek mishandeld?
• Wordt het kind thuis psychisch mishandeld?
• Wordt het kind door iemand buiten het gezin mishandeld of misbruikt én
doen ouders niets of te weinig om het kind daartegen te beschermen?
• Is het kind getuige van seks of seksueel geweld tussen de ouders of andere
volwassenen?
• Is het kind getuige van fysiek en/of psychisch geweld tussen de ouders?

   
   
   
   
   
   

1 De voorbeeldvragen gaan hier uit van een onveilige situatie, namelijk als sprake is van mishandeling of misbruik.
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2. Aanwezigheid van basale verzorging en bescherming
• Is er binnen het gezin tenminste één vaste volwassene aanwezig die zorgt
voor adequate verzorging van het kind?
• Is er binnen het gezin tenminste één vaste volwassene aanwezig die het
kind beschermt?
• Is er binnen het gezin tenminste één vaste volwassene aanwezig die ervoor
zorgt dat het leerplichtige kind naar school gaat?

   
   
   

3. Affectieve relatie tussen ouder en kind/aandacht van ouder voor kind
• Is er sprake van een affectieve band tussen ouder(s) en kind?
• Is er binnen het gezin tenminste één vaste verzorger emotioneel beschikbaar
voor het kind?

4. Regelmaat, structuur en continuïteit
• Is er regelmaat en stabiliteit in de dagelijkse verzorging en opvoeding?
• Hanteren de ouders duidelijke en op het kind afgestemde regels en grenzen?
• Stellen de ouders realistische eisen aan het kind?

5. Voldoende toezicht van een volwassene
• Is er binnen het gezin tenminste één vaste volwassene aanwezig die toezicht
houdt op het kind?

6. Gevoel van veiligheid van het kind
• Voelt het kind zich thuis veilig en geborgen?
• Zijn er signalen in gedrag en ontwikkeling dat het kind zich niet op zijn gemak
voelt?

7. Veranderingsmogelijkheden van de ouder(s)
• Heeft de ouder inzicht in de problematiek?
• Is de ouder bereid en in staat om de situatie voor het kind in positieve zin en
permanent te veranderen?

8. Steun uit het sociaal netwerk
• Is steun uit het sociaal netwerk beschikbaar voor de ouders?
• Is er een sociaal netwerk beschikbaar voor het kind?
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