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• De kansen van de transformatie

• De mogelijkheden binnen het vrijwillig 

kader
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STOJAH - Stichting Tijdelijke 

Ondersteuning Jeugdhulp en 

AMHK Haaglanden
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- 2012 SofS Veilig Verder Team

- Open basistrainingen professionals

- Managementdagen parallelproces

- SofS gemeenschappelijke taal

- Leerbijeenkomsten keten



- Uitgangspunten SofS basis werkprocessen

- Gezinsplan

- Breed trainingsaanbod

- Parallelproces

- Coaching on the job

- Good practice





• Echo’s en controles 

zwangerschap zijn goed

• Ouders durven te kijken naar 

wat ze zelf doen

• Moeder (ouders) heeft zelf 

hulp gezocht

• Netwerk door ouders zelf 

geactiveerd



• Middelen gebruik in eerste 3 

weken zwangerschap

• Middelen gebruik wordt soms 

kleiner gemaakt

• Wantrouwen/verzet naar de 

hulp



Joanne van het CJG maakt zich zorgen dat als 

Marta verdrietig of onrustig is, ze niet weet wat ze 

kan doen om hier mee om te gaan, en Karel haar 

hierin niet voldoende kan helpen, ze alcohol of drugs 

gebruikt. 

Ze maakt zich zorgen dat het Marta dan niet lukt om 

op te staan, zoals in de eerste drie weken van haar 

zwangerschap, en de aandacht te geven aan baby 

Ida die een baby nodig heeft.



Joanne van het CJG ziet dat Marta goed voor baby 

Ida zorgt en anders met haar verdriet om wil gaan en 

dat Karel haar hierin zoveel mogelijk helpt. Om er 

voor te zorgen dat er altijd goed voor baby Ida 

gezorgd wordt, maken Marta en Karel samen met 

alle belangrijke mensen een plan waarin staat hoe 

ze er voor gaan zorgen dat baby Ida altijd de zorg en 

aandacht krijgt die ze nodig heeft.





“Wat zou jullie het meeste helpen wat ik zou 

doen als ik bij jullie thuis kom en dingen zie of 

hoor die ik niet snap of waar ik me zorgen 

over maak?" 

“Als jij Karel, zou horen dat er bij de buren van 

vrienden van jullie een baby was geboren en 

dat de moeder de dag daarvoor cocaïne had 

gebruikt, wat zou jij dan vinden wat er zou 

moeten gebeuren in dat gezin voor de baby 

en de ouders?" 











Nynke Steenbergen: nynke.steenbergen@denhaag.nl

Joanne Schipper: joanne.schipper@denhaag.nl

Bianca Das: bianca.das@denhaag.nl

Signs Of Safety

- De kansen van de transformatie

- De mogelijkheden binnen het vrijwillig 

kader
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