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De belangrijkste factor die verschil maakt is 
het leven van kwetsbare kinderen is…… relaties 
aangaan….. 
Relaties tussen professional en de familie 
(partnerschap) en relaties tussen professionals 
onderling (professionele samenwerking) 
ANDREW TURNELL

GOOD PRACTICE, de sleutel voor een geslaagde 
toepassing. Goede voorbeelden uit de praktijk geven 
andere hulpverleners ideeën, richting en inspiratie 
waarmee zij hun doelen kunnen bereiken en hoe zij 
dat kunnen aanpakken. 

Petra Rozeboom en Manna Slot organiseren met 
medewerking  
van Joke Wiggerink, Marion Henneman, Marieke Vogel, 
Theo Klooster, Lotte Strik en Johanna Hommenga de 
eerste Nederlandse Gathering

WWW.SAMENWERKENWIJAANVEILIGHEID.NL
WWW.MANNASLOT.COM



INFORMATIE:
TIJDENS DE GATHERING:
Tijdens de Gathering graag uw telefoons uit.
Tijdens de Gathering willen wij u vragen, steeds op tijd weer terug te zijn in de zaal. 
We willen u heel veel laten zien en horen en staan om die reden steeds op tijd. 

NA AFLOOP VAN DE GATHERING:
Graag uw badge inleveren bij de inschrijfbalie, dit in verband met de aanwezigheidsverplichting ten behoeve van accreditatie. 
Wanneer uw badge wordt ingeleverd is dit voor ons het bewijs dat u de gehele dag aanwezig bent geweest.
Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat (bewijs van deelname) via de mail toegestuurd, let op dit kan enkele weken duren.
Alle deelnemers krijgen na afloop een mail met daarin een link naar alle presentaties (powerpoint en video), let op dit kan enkele weken duren.
Alle deelnemers krijgen na afloop een mail met een evaluatie formulier, wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze invult. 
Zodat wij in de toekomst nog meer bij uw wensen kunnen aansluiten.

THE RED PIANO SHOW

Dé interactieve pianoshow van dit moment!

The Red Piano Show speelt alles op verzoek. Verzin 
een liedje, vraag het aan en The Red Piano Show 
speelt het voor u. Of het nu voor uw bedrijfsfeest, 
bruiloft, verjaardagsfeest of congres is, The Red 
Piano Show is er in verschillende varianten voor elk 
evenement! Dit is dé entertainmentshow voor een 
onvergetelijk feest!

Neem een kijkje op: www.theredpianoshow.nl

Like ons op: www.facebook.com/theredpianoshow en 
blijf op de hoogte van onze shows en aanbiedingen. 

Voor meer informatie of boekingen: info@
theredpianoshow.nl

As I write this preface for the Netherlands 2016 Signs of Safety Gathering I’m told more than 550 have already signed up to attend and undoubtedly 
the total attendance will be higher. This makes it the biggest Signs of Safety gathering anywhere, ever! As always when the Dutch do something 
they do it properly! 

The Signs of Safety as a model of child protection practice is now 23 years old. What has always set the Signs of Safety approach apart is that it 
offers a practitioner’s model created from and describing what works for child protection practitioners and service recipients in actual cases. The 
work is never perfect and frontline practitioners know this better than anyone. In the same way Signs of Safety Gatherings have never been about 
‘perfect’ practice but rather about bringing practitioners together and giving them the opportunity to share practice they are proud of within a 
collaborative environment where everyone can learn from the frontline experience. 

With practitioners showing what good child protection practice with difficult cases actually looks like the next, and probably greater challenge, 
is for all of us to figure out how to organize our agencies and systems so we can consistently deliver this type of participatory and rigorous child 
protection service.

I want to particularly honour and thank all those who will make presentations at this Gathering. You will be brilliant and inspiring and you will show 
us what the Signs of Safety looks like in practice in the Netherlands!

Finally, huge congratulations to Manna Slot and Petra Rozeboom and those supporting them, for diving in and organizing this Gathering in the 
Netherlands.

Success!!

GATHERING SIGNS OF SAFETY NEDERLAND 

Dr. Andrew Turnell 
Resolutions Consultancy 
www.signsofsafety.net



08:45 UUR INLOOP 

09:30 UUR WELKOM 

10:00 UUR OPENING DOOR KINDEROMBUDSMAN EN STUK
De Kinderombudsman: wij laten van je horen
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het 
onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties 
en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. 
De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen.

Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman van Nederland. Sinds zijn aanstelling in 2011 houdt hij zich intensief met de 
aanpak van kindermishandeling en staat dit onderwerp hoog op zijn agenda. En terecht: jaarlijks zijn in Nederland circa 
118.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Kinderen dragen de gevolgen van 
kindermishandeling de rest van hun leven mee. We zijn het aan deze kinderen verplicht om ons maximaal in te zetten om 
kindermishandeling te stoppen.”

De Kinderombudsman heeft in september 2015 de aanpak van kindermishandeling in Europa onderzocht. In dit rapport 
benoemt hij tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen 
verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van 
professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

“Eerst dacht ieder van ons dat ie de enige was die het thuis of in de omgeving meemaakte. Dat blijkt niet zo te zijn…
Honderdduizenden jongeren in Nederland en Vlaanderen maken elke dag mee dat ze verwaarloosd, mishandeld, vernederd of misbruikt worden. Of dat andere 
rechten worden geschonden. WIJ VINDEN DAT NIET NORMAAL. Daarom maken we Filmpjes, Forumtheater, STUKboek en geven we workshops, ook aan studenten en 
volwassenen. Als steun voor anderen die in de shit zitten en om met elkaar te bespreken. Help elkaar!”
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Dat staat al 10 jaar op de website van Stichting STUK, een steeds wisselende groep jongeren die op basis van eigen 
ervaringen projecten doen over kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel misbruik, parentificatie, discriminatie, 
pesten en andere schendingen van jongerenrechten. Op basis van eigen ervaringen. Omdat we vinden dat er open en 
normaal gesproken kan worden over mishandeling. Niet zielig, vanuit kracht. We zijn geen slachtoffer, het is een deel 
van onze geschiedenis.
Om andere jongeren te laten weten dat je niet de enige bent en dat het niet jouw schuld is. Want dat denk iedereen 
die in een onderdrukte situatie leeft. Om daar uit te komen is het besef van schuld en niet eenzaam zijn essentieel 
volgens ons.
De projecten die we voor andere jongeren doen worden ook met veel belangstelling gevolgd door volwassenen. We maken ongelooflijk vaak mee dat volwassenen 
eigenlijk bang zijn om normaal met jongeren te praten. En niet goed geschoold zijn om normaal om te kunnen gaan met (een vermoeden van) geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. Volwassenen die hun eigen weerstanden uit schaamte niet serieus durven te nemen en onder ogen durven te zien. Ook hulpverleners. We 
werken soms mee aan congressen van volwassenen. Indien we de opzet en organisatoren vertrouwen. Bij Petra Rozeboom en Manna Slot hebben we dat vertrouwen.

Projecten van jongeren van STUK zijn één keer tweede geworden van het Women’s Worlds Summit Foundation, hebben één keer een eervolle vermelding gekregen van 
de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling en heeft twee keer de Jan Brouwerprijs gewonnen.

Jongeren van STUK zijn actief in Nederland en Vlaanderen.
 www.STUKonline.com. info@stukonline.com

10:30 UUR PRESENTATIE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
De Raad voor de Kinderbescherming regio Overijssel besloot zeven jaar geleden om met Signs of Safety te gaan werken. Deze beslissing is een eerste stap geweest 
in een veranderingsproces dat nog steeds gaande is. Een veranderingsproces dat soms twee stappen vooruit en dan weer één stap achteruit is. 

Een grote organisatie die nog niet toe was aan oplossingsgericht werken, druk op medewerkers met betrekking tot output, medewerkers die overstelpt werden door 
nieuwe dingen en de gevolgen van de transitie maakten het niet gemakkelijk. Gelukkig zijn er ook veel successen: de uitgave van een prachtig boekje met ervaringen, 
mooie films, twee succesvolle symposia, de omarming van oplossingsgericht werken door de landelijke organisatie, het aanpassen van alle werkprocessen en de 
ontwikkeling van VERVE. 

Oplossingsgericht werken is ook de inspiratiebron voor de samenwerking met gemeenten en de wijkteams binnen de transitie. We realiseren ons dat we er nog niet 
zijn. Nieuwe dingen vragen aandacht en energie waardoor oplossingsgericht werken soms wat naar de achtergrond verdwijnt. In 2016 willen we ge�nspireerd verder 
met de uitvoering, aandacht voor de parallelle processen binnen de organisatie en de kwaliteit van ons werk. 
Wat heeft oplossingsgericht werken betekend voor het werk van de Raad, het onderzoek, wat zijn de resultaten en hoe gaat dat nu in de praktijk?

Petra Beekman en Werry Stam, raadsonderzoekers, nemen je mee in een recent onderzoek.
Kariene Ensink geeft vanuit haar perspectief als gedragsdeskundige haar visie en plaatst deze casus naast andere casussen. Wat werkte in deze situatie en kun je 
dat toepassen in elke situatie?



11:00 UUR THEE/KOFFIE

11:30 UUR PRESENTATIE VZW SPOREN 
Afdeling CANO de Pas (vzw Sporen) werkt voornamelijk met jongeren en hun gezinnen die doorverwezen worden via de Kinderrechter en die in de ‘gesloten 
voorziening’ verblijven. Deze jongeren komen daar vaak terecht na het plegen van delicten en door andere moeilijkheden. Via een ‘Hoge Intensieve 
Contextbegeleiding’ proberen we actief in te zetten op het activeren van het netwerk rondom de jongere en het betrekken van zijn gezin binnen het 
hulpverleningsproces. 

Netwerkberaad? NEEN, dank je!
Met deze presentatie willen we kort ingaan op enerzijds het belang van actief met netwerken van gezinnen aan de slag te gaan en anderzijds de moeilijkheden 
die ermee gepaard gaan. 
Binnen deze casus laten we een moeder aan het woord die vertelt over haar goede redenen om in eerste instantie niet te kiezen voor het betrekken van haar 
netwerk, hoe het voor haar aanvoelde dat dit eerder ‘verplicht’ werd en wat het haar dan uiteindelijk heeft opgeleverd. Daarnaast vertelt zij welke acties van de 
hulpverlening wel gewerkt hebben en op welke manier die haar gezin hebben vooruitgeholpen. Moeder benadrukt in dit interview dat gelijkwaardigheid (tussen 
haar en de hulpverlening) en het niet oordelen van cruciaal belang zijn om daadwerkelijk een goede samenwerking op te bouwen. 
Ook wij (hulpverleners) botsen binnen onze begeleidingen vaak op een ‘Ja, maar…’ en krijgen duizend goede redenen om het netwerk niet actief te gaan 
betrekken. Juist dan spannen we ons maximaal in om ouders toch zover te krijgen dat we hun netwerk mogen meenemen in de problemen waar hun gezin mee 
worstelt. We leren dat ouders vaak bang zijn voor de reacties van mensen, maar dit blijkt in de praktijk enorm mee te vallen. Vele gezinnen voelen zich vaak 
ondersteund door het netwerk en/of er ontstaan opnieuw hechtere verbindingen tussen familieleden. 
Presentatie door Kevin Van Bedts, teamcoördinator CANO de Pas, vzw Sporen

Mfc Traject is een afdeling van vzw Sporen, een centrum voor Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen, België. Wij bieden contextbegeleiding, dag begeleiding en 
residentiële begeleiding aan, waarbij er naadloos kan worden geschakeld tussen de verschillende hulpverleningsvormen. Onze doelgroep bestaat uit jongens van 
12 tot 20 jaar én hun gezinnen. Wij werken zowel binnen het kader van vrijwillige hulpverlening als gedwongen, gerechtelijke hulpverlening. In Traject zijn we 
sinds begin 2012 met Signs of Safety aan de slag.

De casus betreft een gezin bestaande uit papa, mama en twee broers (13 en 15 jaar oud). De ouders zijn gescheiden. In het voorjaar van 2014 werd bij mama 
longkanker vastgesteld. Dit had, door de verschillende ziekenhuisopnames, een grote impact op het gezin. Bovendien was het voor papa moeilijk om continu voor 
zijn zonen te zorgen, met als gevolg dat de kinderen in verschillende residentiële voorzieningen terechtkwamen. Uiteindelijk werden ze (vanaf 20 augustus 2014) 
in MFC Traject opgenomen. Tijdens de begeleiding werd het duidelijk dat zowel mama als papa reeds zeer lang kampen met psychologische problemen, waardoor 
ze niet altijd aanwezig konden/ kunnen zijn in de opvoeding van de kinderen en niet altijd in staat waren om afspraken, regels, structuur aan te bieden en vast te 
houden, wat nadelig was voor de ontwikkeling van de kinderen. De kanker van mama was hierbij een ernstige complicerende factor. 

We weten dat praten met kinderen belangrijk is en dit was in deze casus zeker het geval. We merkten echter al snel dat de kinderen heel moeilijk over hun 
gevoelens en het verleden konden praten. Contextbegeleidsters Ine en Karen van Traject gingen op zoek naar methodieken om toch met de broers in gesprek te 
kunnen gaan.
Presentatie door Denis Gorgon, teamcoördinator van MFC Traject.
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12:00 UUR PRESENTATIE JEUGDBESCHERMING NOORD 
Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling die voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe door de rechter opgelegde 
jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Daarnaast zijn vanuit Jeugdbescherming Noord gespecialiseerde casemanagers binnen het vrijwillig 
kader werkzaam in de gemeenten van Drenthe.
Bij de organisatie werken ervaren jeugdzorgwerkers. Zij kunnen ingrijpen en opschalen als dat nodig is. De medewerkers werken vanuit de oplossingsgerichte 
benaderingswijze Signs of Safety. De organisatie heeft de ambitie deze benaderingswijze verder te ontwikkelen samen met ouders en cliënten.

Vanuit Jeugdbescherming Noord Drenthe geven Jacobien Verbaan en Saskia Kok een presentatie over een gezamenlijke casus die zich afspeelt binnen het vrijwillig 
kader. Binnen het vrijwillig kader heeft het gespecialiseerd casemanagement zich in de gemeenten van Zuidwest-Drenthe het afgelopen jaar doorontwikkeld naar 
een zogeheten drangtraject “Veilig Opgroeien”. Binnen dit traject is het uitgangspunt dat gezinnen en hun netwerk zelf de regie voeren over de oplossing van hun 
problemen. Vanuit Veilig Opgroeien is de insteek om het gezin en het netwerk te activeren deze regie (weer) te nemen en de eigen kracht te versterken, waarbij de 
veiligheid van het kind altijd voorop staat. Partnerschap en samenwerking in de keten zijn hierbij belangrijke kernbegrippen.

Jacobien en Saskia geven een presentatie waarbij het samenwerken met kinderen en hun ouders, het netwerk en met de volwassen GGZ, centraal staan. De ouders van 
Carmen en Anieka zijn gescheiden. Ze wonen bij hun vader. Bij hun moeder is sprake van forse psychiatrische problematiek. Vanuit het vrijwillig kader hebben Saskia 
en Jacobien zich intensief gericht op het partnerschap met het gezin en het betrokken netwerk om te komen tot een veiligheidsplan waarin de kinderen centraal 
staan. Tijdens deze presentatie willen Saskia en Jacobien jullie graag meenemen in het proces dat zij doorlopen hebben met het gezin en netwerk.  

12:30 UUR PRESENTATIE KOMPAAN EN DE BOCHT 
Meestal lijkt het alsof het leven vanzelf gaat. Je groeit op, leeft met dierbaren om je heen en gaat naar school of werk. Als je ergens mee zit, dan kom je daar zelf wel 
uit. Er is steun en hulp van familie, vrienden, de buurt, school of huisarts. Je ontwikkelt je in een veilige omgeving. Soms worden vragen echter problemen. Kompaan 
en De Bocht helpt dat te voorkomen. En lukt dat niet? Dan zijn de hulpverleners er om te helpen die problemen op te lossen. Dat doen ze samen met de mensen om 
wie het gaat. Ze hebben oog voor wat goed gaat en voor samenhang tussen verschillende levensgebieden. Samen kiezen ze doelen en werken ze aan een betere 
toekomst: steeds sterker staan. Kompaan en De Bocht is er voor kinderen, vrouwen en gezinnen met vragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en 
veiligheid.

Een van de hulpvormen van Kompaan en de Bocht is pleegzorg. Binnen pleegzorg wordt op verschillende manieren met Signs of Safety gewerkt. Tijdens de presentatie 
laten Esther Biemans (pleegzorgwerker) en Mayke Bakker (gedragswetenschapper) aan de hand van het verhaal van Damian zien hoe zij dit doen. Zij vertellen hoe 
Signs of Safety hen helpt in de onderlinge samenwerking met collega’s en andere hulpverlening. Zij vertellen vooral hoe het pleegouders, biologische ouders en 
Damian zelf heeft geholpen. 

13:00 UUR GROEPSFOTO 

13:15 UUR LUNCH  
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14:00 UUR PRESENTATIE CJG DEN HAAG 
Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Den Haag ondersteunt ouders en kinderen van -9 maanden tot 23 jaar bij het opgroeien en opvoeden. 
De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg zijn er voor het monitoren en informeren over een gezonde groei en ontwikkeling. 
Daarnaast is het CJG de uitvoeringsorganisatie van de jeugdhulp en bieden de CJG gezinscoaches vanuit een Jeugdteam hulp en ondersteuning aan kinderen, 
jongeren en ouders die dat nodig hebben. In het CJG werken diverse instellingen met verschillende expertise met elkaar samen. Het is als uitvoeringsorganisatie 
gepositioneerd onder de GGD Haaglanden.

Het CJG biedt informatie, advies en hulp. Het uiteindelijke doel is dat kinderen gezond en veilig opgroeien, zodat zij later een goede plek in de samenleving 
kunnen innemen. Het gezin is daar in eerste instantie verantwoordelijk voor. Daar groeit een kind op en wordt het gevormd in een omgeving waar buurt, school 
en verenigingen invloed hebben. De gemeente biedt lichte ondersteuning waar dat kan en zorgt voor zwaardere hulp wanneer dat nodig is. Wat gezinnen zelf 
kunnen, al dan niet met hulp van de omgeving, staat daarbij centraal. De veiligheid van het kind is altijd het uitgangspunt bij het organiseren van de jeugdhulp.  

Joanne Schipper (gezinscoach), Bianca Das (teammanager Jeugd) en Nynke Steenbergen (stafadviseur) verzorgen een presentatie over hoe het CJG de kans van 
de transformatie heeft benut om Signs of Safety als werkwijze in het hele CJG te implementeren en laten aan de hand van een casus zien hoe je met Signs of 
Safety aan de veiligheid van kinderen en gezinnen werkt binnen (de uitdaging van) het vrijwillig kader. Zij laten hierbij het parallelle proces in de praktijk zien.

14:30 UUR PRESENTATIE DE WAAG 
De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een 
psychische stoornis. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk 
Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen 
behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.

Behandeling bij (vermoedens van) kindermishandeling richt zich op alle gezinsleden waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Het gaat bij het doorlopen 
van de behandeling om het stoppen van het geweld en/of seksueel misbruik en het mogelijk maken van een veilige ontwikkeling van de kinderen. Gezien de 
vaak complexe problematiek is het belangrijk het gezin in staat te stellen aan behandeldoelen te werken. Dat is mogelijk door het gezin uit zijn isolement te 
halen, de gezinsleden aan te spreken op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid in de toekomst, de psychopathologie, agressieregulatie en 
opvoedvaardigheden van ouders te behandelen en de traumatische gebeurtenissen van alle gezinsleden zoveel mogelijk een plek te geven zodat er weer ruimte 
komt voor een veilig ontwikkelklimaat. En daarnaast door het netwerk voldoende alert te maken en te houden op signalen van onveiligheid en de mensen in het 
netwerk te wijzen op wat zij met hun zorgen kunnen doen en waar zij terecht kunnen voor advies.

Vera Commandeur en Judith Yntema, beiden GZ-psycholoog en behandelaar, geven een presentatie over de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
in een gezin.

15:00 UUR THEE/KOFFIE

15:30 UUR PRESENTATIE WILLIAM SCHRIKKER GROEP
Damian is een stoere jongen van 17 jaar met een groot agressieprobleem. Hij heeft in het verleden veel mensen ernstig bedreigd en verwond. Nadat Damian een 
jongen verwond had aan zijn hoofd is hij in beeld gekomen bij de politie en veroordeeld.  Damian functioneert op het niveau van een LVB. Sinds enige tijd woont hij in 
een instelling omdat zijn moeder hem het huis zette nadat hij zijn zus met de dood had bedreigd. 

De William Schrikker Groep ondersteunt Damian en zo’n 1000 andere jongeren in het kader van een Jeugdreclasseringsmaatregel. De WSG legt landelijk 
jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingsmaatregelen op en biedt begeleiding zonder maatregel (preventief en nazorg) voor kinderen/ jeugdigen met een beperking 
of kinderen van ouders met een beperking. 

In 2012 is de WSG begonnen met de implementatie van Signs of Safety in de jeugdbescherming. De WSG wil de Signs of Safety benadering ook bruikbaar maken voor 
Jeugdreclasseringszaken. Daartoe wordt op dit moment Signs of Success ontwikkeld. Want niet ‘safety’ maar ‘succes’ is immers het hoofddoel bij de begeleiding van 
jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd. 

In deze presentatie vertellen Wendy van Lith, gebiedsmanager, en Marieke Habing, jeugdzorgwerker, over hun ervaringen met deze nieuwe en innovatieve manier van 
werken en de manier waarop dat uitpakt in het werken met Damian. In filmpjes laten zij zien hoe Marieke met Damian concreet aan de slag gaat rondom een probleem. 
Damian vertelt hoe hij de begeleiding van Marieke ervaart en wat het hem oplevert.  

16:00 UUR RECAP 

16:30 UUR BORREL EN BEDANKEN PRESENTATOREN



The video features professional actors taking the 
family member’s roles, while the professionals 
are actual Dutch child protection workers. The 
fi lm follows the work with the family from case 
commencement to the fi rst safety plan and reuni-
fi cation. It shows the initial investigation, the work 
with eight-year-old Max, building a safety network, 
conferencing, words and pictures work and safety 

Equally important as the story of the direct case-
work, the fi lm describes the supervisory and 
organisational implementation arrangements that 

Building from the work and case example pre-
sented in the video the workbook details:

• Signs of Safety assessment (mapping)
• The use of children’s tools used to 

directly involve the children and teen-
agers and deepen the assessment 
and planning

• Building a safety network around the family
• Developing a case trajectory 
• Creating a family-driven safety plan
• Building and deepening the practice through 

individual and group supervision.

The Power of Partnership 
A new video and workbook
demonstrating the 
Signs of Safety
by  Marieke Vogel, Joke Wiggerink, Sherry 
Amelse and Sarah Brandt

This professionally fi lmed video powerfully 
depicts the use of the Signs of Safety approach 
with a ‘multi-problem’ family being investi-
gated for unexplained injuries to baby ‘Amy’, 
domestic violence and physical abuse to the 
eight-year-old ‘Max’.

organisational implementation arrangements that 

This video off ers probably the best and most 
dynamic way to quickly present the Signs of Safety 
approach to child protection casework to those 
new to the model and also off ers a clear, succinct 
vision of how to put the Signs into practice that is 
always compelling to professionals who already 

The 120-page Power of Partnership workbook 
is the perfect companion to the video providing 
extensive detail, for practitioners, supervisors, 
managers and directors explaining how to under-
take the practice presented in the video as well as 
detailing the organizational arrangements required 

individual and group supervision.

“ “

The Power of Partnership
video and workbook is quite 
simply the best way to introduce 
the Signs of Safety to people who 
are new to the approach. 

What’s more—it always inspires 
and deepens the practice of those 
who know the model well. 

When the Dutch do something, 
they do it brilliantly! 

Andrew Turnell

Available from www.signsofsafety.net/store

The video features professional actors taking the 
family member’s roles, while the professionals 
are actual Dutch child protection workers. The 
fi lm follows the work with the family from case 
commencement to the fi rst safety plan and reuni-
fi cation. It shows the initial investigation, the work 
with eight-year-old Max, building a safety network, 
conferencing, words and pictures work and safety 
planning. 

Equally important as the story of the direct case-
work, the fi lm describes the supervisory and 
organisational implementation arrangements that 
support the Signs of Safety work in practice.

This video off ers probably the best and most 
dynamic way to quickly present the Signs of Safety 
approach to child protection casework to those 
new to the model and also off ers a clear, succinct 
vision of how to put the Signs into practice that is 
always compelling to professionals who already 
use the approach. 

The 120-page Power of Partnership workbook 
is the perfect companion to the video providing 
extensive detail, for practitioners, supervisors, 
managers and directors explaining how to under-
take the practice presented in the video as well as 
detailing the organizational arrangements required 
to best support the practice.

SIGNS OF SAFETY

JOKE WIGGERINK, werkt 20 jaar in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Zij werkt als adjunct-
directeur bij Jeugdbescherming Noord en leidt daar de implementatie van Signs of Safety door 
de gehele organisatie. Als trainer en consultant richt Joke zich op organisaties die meer willen 
dan alleen een training voor de werkers. Zij traint en coacht medewerkers op alle lagen van de 
organisatie in hun rol in de implementatie van Signs of Safety en werkt vanuit een overkoepelend 
implementatieplan.

VEILIG OPGROEIEN CONSULTANCY
WWW.VEILIGOPGROEIENCONSULTANCY.NL 
TEL 06 - 23 56 96 66

JOHANNA HOMMENGA is sinds 2007 werkzaam als onderzoeker bij Veilig Thuis Drenthe. 
Haar basisopleiding is HBO- Jeugdwelzijnswerk, daarna aangevuld met opleidingen gericht 
op interacties binnen gezinnen. Sinds 2007 mag zij haar kennis en inzichten vergroten dnkzij 
trainingen Signs of Safety van Andrew Turnell en anderen gespecialiseerd in Signs of Safety. Sinds 
mei 2015 heeft Johanna haar trainerslicentie Signs of Safety behaald. Johanna haar kracht ligt in 
het vergroten van partnerschap bij volwassenen om op die wijze de ontwikkeling en de situatie 
van kinderen/jongeren veiliger te maken.
Naast haar baan bij Veilig Thuis, geeft zij trainingen aan uitvoerend werkers waarbij veiligheid 
voor kinderen/jongeren voorop staat.

DE MEERPAAL TRAINING EN COACHING
WWW.MEERPAAL.COM
TEL 06 - 27 89 29 23

ALLE TRAINERS EN CONSULTANTS HEBBEN EEN SIGNS OF SAFETY LICENTIE. ZIJ MAKEN DEEL UIT VAN DE EUROPESE SUPERVISIEGROEP ONDER BEGELEIDING VAN ANDREW 
TURNELL. DAARNAAST WERKEN ZIJ SAMEN MET DE INTERNATIONALE SIGNS OF SAFETY TRAINERS EN CONSULTANTS GROEP. 

SIGNS OF SAFETY NEDERLAND



MANNA VAN ’T SLOT Omdat het om de kinderen gaat. Omdat in mensen meer kracht zit dan ze 
zelf soms zien. Omdat dingen simpelweg beter kunnen. Dat is waarom orthopedagoog Manna van 
’t Slot zich volledig heeft toegelegd op Signs of Safety. Als haar na een jarenlange carrière als 
gedragswetenschapper in de jeugdzorg iets duidelijk is geworden, dan is dat dat Signs of Safety 
werkt. Manna volgde hart en hoofd en liet zich intensief trainen door Andrew Turnell en anderen.  
Sindsdien specialiseerde zij zich in het trainen van leidinggevenden en hun teams in het gebruik 
en de implementatie van Signs of Safety. ,,De resultaten zijn verbluffend.’’ 

MANNA SLOT TRAINING & CONSULTANCY
WWW.MANNASLOT.COM 
TEL 06 - 10 05 93 26

LOTTE STEUR-STRIK, heeft jaren gewerkt als groepswerker en ambulant gezinsbehandelaar 
met verschillende doelgroepen en sinds 2007 als trainer en supervisor. Zij vindt het belangrijk 
dat alle kinderen voelen dat er van hen gehouden wordt en wie kan hen dat beter laten voelen 
dan hun eigen gezin? Toen Lotte in 2008 getraind werd door Andrew Turnell was zij direct 
enthousiast. Ze heeft zich verder ontwikkeld door trainingen bij onder anderen Sussie Essex en 
geeft sinds 2010 Signs of Safety trainingen.  In 2015 is zij toegelaten tot de club van Signs of 
Safety licentiehouders. Haar specialiteiten zijn inzetten van Words and pictures voor kinderen in 
verschillende situaties, veiligheid creëren in en met pleegzorg en veiligheid voor kinderen in de 
vrouwenopvang. 

LOTTE STRIK TRAINING EN CONSULTANCY
WWW.LOTTESTRIK.NU 
TEL 06 - 48 33 40 97 

MARION HENNEMAN, Marion heeft zich de afgelopen jaren met passie en doorzettingskracht 
ingezet voor de implementatie, training & coaching on the job van Signs of Safety in de 
Haaglanden en omliggende regio’s. Haar specialiteit is het ondersteunen en opzetten van 
trajecten waar alle lagen van de organisatie SofS werken en de borging daarvan. Haar praktische 
kennis en ervaring, enthousiasme en passie voor Signs of Safety zijn aanstekelijk en geven de 
deelnemers een boost om zelf aan de slag te gaan.

OMADA TRAINING & COACHING
WWW.OMADATC.NL
TEL 06 - 40 45 84 04

MARIEKE VOGEL is Signs of Safety trainer en coach bij meerdere jeugdzorgorganisaties in 
Nederland en bij Jeugdbescherming Noord. Vanaf 2007 is zij intensief getraind en gecoacht 
door Turnell in het werken met Signs of Safety. Zij brengt haar kennis en ervaring met passie 
over. Signs of Safety betekent voor haar dat het kind centraal staat, de persoon om wie het 
gaat in de jeugdhulpverlening, en dat de mensen die van dit kind houden de belangrijkste 
samenwerkingspartners zijn.

TRAININGSBUREAU DE ZWALUW
WWW.TRAININGSBUREAUDEZWALUW.NL  
TEL 06 - 27 10 47 84



PETRA ROZEBOOM, werkt 23 jaar in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Zij werkt als 
werkbegeleider bij Jeugdbescherming Noord en is mede verantwoordelijk voor de implementatie 
van Signs of Safety binnen de organisatie.  Petra heeft haar trainersopleiding afgerond in 
2009, als freelancer geeft zij training Signs of Safety, aanvullend verzorgt zij coaching- en 
intervisietrajecten over het werken met Signs of Safety in de praktijk. Petra geeft basis- en 
verdiepingstraining  en ontwikkelt op maat gemaakte Signs of Safety trainingen. 

ROOS CONSULTANCY 
WWW.SAMENWERKENWIJAANVEILIGHEID.NL 
TEL 06 - 30 64 22 45

THEO KLOOSTER, is vanaf 2007 getraind binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe en ontvangt intervisie 
en coaching van Andrew Turnell in de benaderingswijze Signs of Safety. Sinds 2010 is Theo trainer 
Signs of Safety. Hij heeft gewerkt binnen en met veel verschillende doelgroepen en organisaties 
waaronder jeugdzorg/AMK, mensen met een licht verstandelijke beperking, een ziekenhuis en 
asielzoekers en vluchtelingen. Effectieve bescherming van kinderen is voor Theo gebaseerd 
op het bouwen van partnerschap met families, hun sociaal en professioneel netwerk en hen 
verantwoordelijk maken voor de veiligheid van kinderen. 

PRAKTIJK EN TRAININGSBUREAU INZICHT 
WWW.PRAKTIJKINZICHT.NET 
TEL 06 - 50 89 28 46




