
Signs of Safety 

 
Doel.  
Het doel van Signs of Safety is een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar 

(mogelijk) sprake is van kindermishandeling. Het einddoel van Signs of Safety is om 

veiligheid voor het kind te creëren. 

 
Doelgroep 

Signs of Safety is bedoeld voor gezinnen waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt 

of de risico’s hierop groot zijn. 

 
Contra-indicaties  

Voor Signs of Safety bestaan geen indicatie- of contra-indicatiecriteria. 

 

Aanpak 

Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode. Samen met het gezin ontwikkelt de 

hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van een aantal 

technieken: 

- Hij gaat na welke positie elk gezinslid inneemt ten opzichte van het probleem en de 

mogelijke oplossing; 

- Hij zoekt naar uitzonderingen op de mishandeling; 

- Hij moet sterke kanten en hulpbronnen van het gezin te zien ontdekken; 

- Hij moet het gezin zien te ontlokken welke doelen het voor het kind heeft in plaats 

van zich te richten op het probleem; 

- Hij vraagt het gezin om indicatoren voor de veiligheid van het kind te benoemen en te 

beoordelen hoe veilig zij menen dat het kind is; 

- Hij moet beoordelen in hoeverre het gezin bereid en in staat meent te zijn om de 

plannen voor verandering uit te voeren. 

 

Praktische uitgangspunten voor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie zijn: 

1. de gezinnen respecteren als mensen die het waard zijn om mee te werken; 

2. samenwerking met de persoon zoeken, niet de mishandeling; 

3. herkennen dat samenwerking mogelijk is, ook daar waar dwang vereist is; 

4. herkennen dat elk gezin ook signalen van veiligheid vertoont; 

5. de focus op veiligheid vasthouden; 

6. de wensen van het gezin leren kennen; 

7. op zoek gaan naar details; 

8. zich richten op kleine veranderingen; 

9. details van een zaak niet verwarren met het beoordelen; 

10. keuzes aanbieden; 

11. het gesprek met een gezin beschouwen als een mogelijkheid om van gedachten te 

wisselen. 

 

Werkzame factoren 

Door een goede samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en gezin, waarbij het gezin 

aangespoord wordt om mee te denken over hoe een onveilige situatie voor het kind 

opgeheven kan worden en gestimuleerd wordt oplossingen te zoeken die aansluiten bij 
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sterke kanten en bestaande hulpbronnen, wordt een duurzame oplossing gezocht waarin het 

kind thuis veilig kan opgroeien en ontwikkelen. 

 

Effectiviteit 

Buitenlands onderzoek lijkt erop te wijzen dat op langere termijn het aantal gezinnen dat te 

maken krijgt met een kinderbeschermingsmaatregel, afneemt. Gezinnen blijken meer 

tevreden over de geboden hulp wanneer Signs of Safety ingezet wordt dan wanneer care as 

usual geboden wordt. Kinderen blijken ook minder vaak opnieuw mishandeld te worden 

(Lorhbach & Sawyer, 2004; Turnel,l 2008). 

 

Meer informatie 

Signs of Safety is ontwikkeld in Australië door Andrew Turnell en Steve Edwards. De 

Nederlandse werkwijze komt overeen met die in Australië. 

 

Er bestaat een Nederlandstalig handboek dat te verkrijgen is via de boekhandel: Turnell, A. 

& Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in 

jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

 

Meer informatie over Signs of Safety en trainingen in Signs of Safety is te vinden via 

www.signsofsafety.nl 

 

Een beschrijving van deze interventie (Bartelink, 2010), waarop de informatie uit deze fiche 

gebaseerd is, is te downloaden via de website van het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl. 

 

Referenties 

Bartelink, C. (2010). Signs of Safety. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload op 09-

05-2012 van www.nji.nl. 

Lohrbach, S. & Sawyer, R. (2004). Creating a constructive practice: Family and professional 

partnership in high-risk child protection case conferences. Protecting Children, 26, 26-

35. 

Turnell, A. (2008). Adoption of Signs of Safety as the department for child protection’s child 

protection practice framework. Government of Western Australia: Department for 

Child Protection. 

Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien : de oplossingsgerichte aanpak Signs of 

Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

 

Bron: Smits, I ., van der Wielen, G . & Opdenacker, J . (2012) . Onderzoeksrapport . Onderzoek naar werkzame methodieken binnen de bijzondere 
jeugdbijstand ter continuering van de hulpverlening die door agressie bedreigd wordt. Brussel: Vlaamse Overheid – Agentschap Jongerenwelzijn

http://www.nji.nl/
http://www.nji.nl/



