
Petra Rozeboom en Manna van ’t Slot Signs of Safety 
Trainers organiseren het 2e Nederlandstalige Signs of 
Safety Congres!
Eileen Munro is hoogleraar Social Policy aan de London 
School of Economics. Zij heeft jarenlang onderzoek 
gedaan naar wat er gebeurt in de Jeugdzorg wanneer 
bijvoorbeeld een kind overlijdt. 
Hoe leren we hiervan? Eileen verzorgt op beide dagen 
een verdiepingsworkshop waarbij de centrale vraag is: 
‘Wat helpt professionals beter te oordelen over de hulp 
aan kwetsbare kinderen?’
Ze praat over hoe een organisatie een cultuur voor zijn 
medewerkers kan creëren ’that makes it easier to do the 
right thing and support professional expertise’, in plaats 
van het laten overheersen van een ‘angstcultuur’ die 
maar al te vaak speelt in de dagelijkse Jeugdzorgpraktijk.

“

In de ochtenden delen enkele organisaties uit Nederland 
en België, die vooruitstrevend zijn op het gebied van 
Signs of Safety, hun beste praktijkvoorbeelden.
De middagen bestaan uit verdiepingsworkshops. In 
kleinere groepen worden de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van Signs of Safety interactief met u 
gedeeld. De belangrijkste thema’s die aan bod komen 
zijn: Netwerk betrekken, Veiligheidsplannen, Words 
& Pictures, Groepscasuïstiek met SofS, Omgaan met 
Weerstand, Schade Matrix (Harm Matrix), Tijdslijn en 
Implementatie Signs of Safety.

“Eileen Munro 
Onzekerheid en risico zijn kenmerken van 

kinderbescherming; risicomanagement kan de 
risico’s slechts beperken.

 Programma 2-daags CongresKosten: 
€ 295,00
Inclusief thee, koffie en lunch 
Groepskorting vanaf 4 personen:
€ 250 p.p.

REGISTRATIE & INFO:
U kunt zich inschrijven door een 
e-mail te sturen naar: 
slot.roos.events@gmail.com
Voor meer informatie kijkt u op: 
www.mannaslot.com óf
www.samenwerkenwijaanveiligheid.nl 

Bij voldoende deelname ontvangt u 
bericht met het verzoek het 
verschuldigde bedrag over te 
maken waarna de inschrijving 
definitief is. 

Annulering kan alleen per e-mail. Bij 
verhindering kan een collega van uw 
inschrijving gebruik maken.

Locatie:
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Inloop vanaf 9 uur
Tijden: 09.30 - 17.00

met Eileen Munro
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