MISSIE & VISIE SAMEN VEILIG MIDDEN-NEDERLAND
Visie
Wij willen met onze cliënten en partners werken volgens de SAVE werkwijze die we met gemeenten,
Raad voor de Kinderbescherming en William Schrikker Groep hebben ontwikkeld. SAVE staat voor
Samenwerken aan Veiligheid. Veiligheid is daarmee de ingang voor Samen Veilig: de SAVE werkwijze
wordt alleen ingezet als de veiligheid in de opgroei- en opvoedsituatie van kinderen of de huiselijke
situatie bij volwassenen in het geding is, en in combinatie daarmee mogelijk ook de ontwikkeling
wordt bedreigd. Omdat veiligheid en ontwikkeling basisrechten zijn, en omdat deze rechten
(mogelijk) in het geding zijn bij alle jeugdigen en volwassenen die met de SAVE werkwijze worden
ondersteund, gelden ze als primaire doelen bij alle diensten van de SAVE werkwijze. SAVE is niet
statisch maar continu in ontwikkeling.

Deskundig en aanvullend


Onze visie is dat een brede problematiek aan onveiligheid van jeugdigen en volwassenen ten
grondslag

ligt.

Werkloosheid,

schulden,

relatieproblematiek,

trauma’s,

kind-

eigenproblematiek, volwassenen/ouderproblematiek, opvoedproblemen, eenzaamheid,
financiële afhankelijkheid: zowel probleem als oplossing liggen in een zeer breed bereik. De
meeste kans op herstel van veiligheid heb je door met het gezin en alle betrokken
hulpverleners één gezamenlijk plan te maken. Het overheidsniveau waarop al deze
leefgebieden, verantwoordelijkheden en middelen samenkomen is de gemeente. Dit is
daarmee onze belangrijkste partner.


In onze ogen wordt een oplossing bereikt doordat een laagdrempelige hulpverlener met
deskundigheid zich met betrokkenheid en duurzaam verbindt aan een gezin(ssysteem). Wij
noemen dit lokale teams. Deze hulpverlener is in staat zelf interventies te plegen in het gezin
en verricht alle hulp en ondersteuning aan het gezin die binnen zijn deskundigheid valt. Pas
als zijn deskundigheid tekort schiet wordt een expert toegevoegd die mee gaat doen (niet
over neemt). Vanuit deze visie gaan we er voor dat alle gemeenten deskundige lokale teams
inrichten, die gebiedsgericht zijn en dus een vaste hulpverlener per gezin bieden.



Het is vervolgens aan ons om als specialist aan te sluiten bij deze lokale teams. Onze
geregistreerde

HBO-professionals,

ondersteund

door

wetenschappelijk

opgeleide

gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, krijgen een tijdelijke en aanvullende rol op
het gebied van veiligheid voor het lokale team op het moment dat het lokale team
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constateert dat hun interventie in het gezin niet tot veiligheid leidt. Indien wij een melding
krijgen sluiten we aan bij het gezinssysteem en de bestaande hulpverleners en stellen
concrete voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Kernbeslissingen worden
genomen na multidisciplinaire consultatie en op basis van erkende risicotaxatieinstrumenten.


Onze methode is oplossingsgericht, versterkt de eigen kracht van het gezin en kent
vergelijkbare elementen als Signs of Safety. Ons vak is om deze ‘positionerende’ rol gepaard
te laten gaan met samenwerking met het gezin en ketenpartners (‘engageren’). Het zien en
benutten van de eigen kracht van het gezinssysteem staat centraal. Juist door de cliënt
eigenaar te laten zijn van de plannen en door ons als aanvullend ten opzichte van reeds
aanwezige hulpverleners op te stellen zijn wij het meest effectief.



Wij vinden dat iedereen een veilig thuis moet hebben en kinderen horen op te groeien in een
gezinssituatie, als het niet in het eigen gezin kan dan waar mogelijk binnen het netwerk of
een ander pleeggezin. Onze rol is nadrukkelijk normstellend (als de ‘hefboom’ in de Signs of
Safety-methodiek), waarbij we nadrukkelijk de hulpverleners die op vraaggestuurde basis in
het gezin zijn vrij houden, door aan de cliënt over te laten of ze deze hulpverleners in willen
zetten bij het voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden. Laagdrempelige hulpverlening
en (dreigende) overheidsinterventie blijven zo herkenbaar. Zodra het gezinssysteem en
hulpverlening weer in staat zijn de veiligheid zelf te realiseren, trekken wij ons terug.

Integraal en gebiedsgericht


Wij zijn een gebiedsgerichte organisatie. Vaste teams bedienen een bepaald vast gebied en
kunnen zo duurzame relaties aangaan met cliëntsystemen, maar ook met wijkagent,
zorgcoördinator van school, huisarts, leerplichtambtenaar en niet te vergeten het lokale
team. Onze professionals zijn rechtstreeks bereikbaar voor cliënten en ketenpartners.
Nabijheid is een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit. Wij ambiëren volledige integratie
van werkzaamheden huiselijk geweld, kindermishandeling en jeugdbescherming waardoor
het mogelijk is met één professional activiteiten op dit terrein uit te voeren. Op een aantal
terreinen zal dit niet gaan en zijn aanvullende expertise en activiteiten nodig, bijvoorbeeld bij
een aantal maatregelen van Jeugdreclassering en tijdelijke huisverboden evenals anonieme
onderzoeken kindermishandelingen en 24/7 dienstverlening.



Onze medewerkers zijn opgeleid om te kunnen omgaan met diversiteit in culturen en bij de
samenstelling van onze organisatie houden we rekening met het feit dat cliënt en
professional wederzijds voldoende herkenbaar moeten zijn.
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Wij geven vorm aan een centraal punt voor situaties van onveiligheid op het terrein van
kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij zorgen voor een directe en multidisciplinaire
triage van alle meldingen door HBO-professionals ondersteund door wetenschappelijk
opgeleide gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Hierna wordt afhankelijk van de
triage verwezen naar het wijkteam, een gebiedsgericht SAVE team, of de crisisdienst, of er
volgt een Veilig Thuis-onderzoek. Als een beschermingsmaatregel noodzakelijk is, volgt een
verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. Doordat bij al deze stappen
volgens dezelfde SAVE werkwijze wordt gewerkt vindt een snelle en stevige interventie
plaats wanneer noodzakelijk (‘opschaling’), maar zijn we vooral ook in staat tot een snelle
‘afschaling’ van een melding wanneer mogelijk. Doordat de gebiedsgerichte professionals
elkaar kennen en weten dat de hulp van de SAVE-professional direct weer kan worden
ingeroepen, durft de SAVE-professional af te schalen en durft het lokale team de zaak weer
zelfstandig op te pakken.

Tijdelijk en duidelijk


Onze betrokkenheid ter voorkoming van een justitiële maatregel duurt in beginsel niet langer
dan een aantal maanden. Onderzoek en het stellen van veiligheidsvoorwaarden zijn
essentieel als preventiemiddel en kunnen zwaardere interventies voorkomen, maar voor de
burger moet niet de situatie ontstaan dat er sprake is van een onduidelijke situatie of hulp
vrijwillig is of op basis van dwang. In dat laatste geval moeten alle zorgvuldigheidsvereisten
(zoals een rechterlijke uitspraak) zijn geborgd.



Daarom besluiten we na een aantal maanden of het lokale team alleen verder gaat of we de
zaak overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming met het verzoek de zaak voor te
leggen aan de kinderrechter. Op deze wijze blijft duidelijkheid bestaan wanneer
overheidsdwang wordt ingezet en worden de daarbij passende rechten van de burger
bewaakt.

Missie
Onze missie luidt:


Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Veiligheid van kwetsbare burgers én het keren
van de dreiging die de jeugdige voor zijn omgeving oplevert staan voor ons centraal.



Wij treden op namens de overheid en de samenleving waar de veiligheid van kwetsbare
burgers wordt bedreigd. Onze basis is daarbij de rechten van het kind en bescherming van
volwassenen tegen huiselijk geweld zoals beschreven in het IVRK en IVRM. Ieder kind heeft

3

het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene en iedere
volwassene heeft het recht op een veilig thuis. Wij onderscheiden ons van zorgaanbieders of
aanbieders van jeugdhulp doordat wij ten principale niet werken op basis van een
cliëntvraag, maar op basis van een maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen.
In veel gevallen is er een concrete vraag van een burger zelf, en dit is ook te prefereren, maar
deze is niet noodzakelijk om te handelen.


De grens wanneer een ongevraagde interventie noodzakelijk is ligt uiteindelijk altijd bij het
bevoegd gezag (meestal de politie, rechter of burgemeester). Dit vraagt van ons een
constante reflectie en bescheidenheid of wij de ons toebedeelde bevoegdheden al dan niet
moeten inzetten. Dit vraagt daarmee naast deskundigheid, doortastendheid, betrokkenheid
en doorzettingskracht ook een houding die gekenmerkt wordt door bescheidenheid. Zolang
een oplossing zonder onze betrokkenheid mogelijk is, is dat te prefereren.



We werken professioneel: we zijn betrouwbaar in wat we zeggen en doen en komen onze
afspraken na. We zijn goed bereikbaar, zijn concreet en werken doelgericht. We voelen ons
verantwoordelijk. We laten niet los totdat een gezin het (eventueel met hulp) weer zelf
kan. We tonen lef en doorzettingskracht en pakken door waar dat nodig is.



Onze organisatie bestaat uit professionals die expert zijn op het gebied van huiselijk
geweld, kindermishandeling, jeugdbescherming en jeugdreclassering die kunnen adviseren,
onderzoeken en begeleiden, met als doel de onveiligheid te beëindigen. Wij doen dit door
preventie, onderzoek en het stellen van veiligheidsvoorwaarden, maar als het noodzakelijk is
initiëren wij bestuurs-, civiel- en strafrechtelijke maatregelen en voeren deze uit indien ze tot
stand komen. Om professionals die met kinderen werken zo deskundig mogelijk te maken
verzorgen wij vanuit onze teams en vanuit ons expertisecentrum deskundigheidsbevordering
op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld en verrichten wij
preventieactiviteiten.



Om onze professionals in staat te stellen zorgvuldig en met steun hun werk te doen
vormen wij een lerende organisatie die voorwaardenscheppend is voor de professional.
Om zorgvuldig te zijn en kwaliteit te kunnen leveren aan cliënten hebben we een open
aanspreekcultuur die van medewerkers niet alleen betrokkenheid, maar ook eigenaarschap
vraagt. De effectiviteit van onze methode en werkwijze onderzoeken wij continu om verdere
verbetering mogelijk te maken.
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