Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze folder? De medewerker SAVE helpt u graag
verder. Of kijk op www.save-team.nl voor meer informatie.

www.save-team.nl

SAVE: kort op een rij
• De medewerker SAVE werkt samen met u, uw kind, uw netwerk
(bekenden, familie, vrienden) en hulpverleners in de buurt.
• U maakt samen met uw netwerk een plan om te zorgen dat uw kind
veilig is en veilig blijft.
• Als het nodig is helpt de medewerker SAVE u bij het maken van het
plan.
• De medewerker SAVE stelt zo nodig voorwaarden aan de
opvoedsituatie van uw kind.
• De medewerker SAVE trekt zich terug zodra de situatie voor uw kind
veilig genoeg is en er vertrouwen is dat het goed blijft gaan.
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Dit is een uitgave van Samen Veilig Midden-Nederland,
de William Schrikker Groep en de Raad voor de Kinderbescherming,
in samenwerking met de Eigen Kracht Centrale.

SAVE: wanneer er zorgen zijn over de
veiligheid van uw kind
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SAVE en Veiligheid

Opvoedhulp in de buurt

In de wet staat dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien.
Ieder kind heeft recht op liefde, aandacht en een goede verzorging.

Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk. Misschien heeft u ook wel

Een kind moet zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.

eens een vraag? Of twijfels? Dan kunt u altijd terecht bij een hulpverlener van

Soms is daar hulp bij nodig. SAVE zorgt dan dat uw kind en uw gezin

het lokale team in uw gemeente. In iedere gemeente wordt dit team anders

die hulp krijgen. De hulp is bij u in de buurt en zolang als nodig.

genoemd: buurtteam, (sociaal) wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin.

Uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) helpt ook mee.

Hulp bij grote opvoedproblemen
Soms gaat het om grote opvoedproblemen. U, uw hulpverlener of uw
omgeving maken zich zorgen over de veiligheid van uw kind. Of uw

Samen maakt u een plan

kind heeft een strafbaar feit gepleegd en is in aanraking gekomen met
justitie.

SAVE en Kindermishandeling

U, uw gezin of hulpverlener kunnen dan hulp inschakelen van een

U maakt samen een plan. Dit doet u met uw gezin, de medewerker

SAVE-werker. Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, kan ook

SAVE en eventueel uw hulpverlener van het lokale team. U mag dit

De medewerker SAVE onderzoekt samen met u de zorgen die er zijn

de Officier van Justitie dat doen.

plan ook samen maken met andere mensen die uw gezin willen

over de veiligheid van uw kind. Als er vermoedens zijn van kindermis-

helpen en die belangrijk voor u zijn. Dit noemen we het netwerk. Als

handeling gaat de medewerker SAVE dit uitzoeken.

De medewerker SAVE gaat samen met u, uw gezin en uw hulpverlener

er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt

De medewerker SAVE kan een medewerker van Veilig Thuis om hulp

werken aan een veilige situatie voor uw kind.

de medewerker SAVE daar met u op voort.

vragen. Veilig Thuis onderzoekt als het nodig is deze vermoedens.

plan

Samen werken aan oplossingen

De medewerker SAVE informeert u dan over wat er gaat gebeuren en
In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Als de

wat u kunt verwachten. Ook tijdens het onderzoek is de medewerker

medewerker SAVE de situatie voor uw kind niet veilig genoeg vindt,

SAVE er voor u en uw gezin.

kan hij voorwaarden stellen om de opvoedsituatie te verbeteren.
De medewerker SAVE doet onderzoek en gaat met u op zoek naar

Ook staat erin hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen.

oplossingen die de zorgen wegnemen. Hij stelt vragen aan u en uw
gezin, zodat hij begrijpt wat voor iedereen belangrijk is.

Het plan is pas klaar als iedereen het goed vindt. Als er in de loop van

U bespreekt samen:

de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen

• Wanneer zijn de zorgen begonnen?

met de medewerker SAVE en uw netwerk het plan aan. Als de situatie

• Wat heeft u al geprobeerd om de zorgen aan te pakken?

niet verbetert blijft de medewerker SAVE betrokken en kan nieuwe

• Wat vindt u goed gaan? En hoe komt dat denkt u?

voorwaarden stellen of een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbe-

Soms zijn de zorgen over de veiligheid in een gezin zo groot, dat de

• Wat is er volgens u nodig om uw kind veilig te laten opgroeien?

scherming of Veilig Thuis aanvragen.

medewerker SAVE onafhankelijk onderzoek nodig vindt. Dat onder-

• Wie is er belangrijk voor u en uw kind?
• Wie in uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) kan meedenken
en meehelpen?

SAVE en Kinderbescherming

zoek wordt dan gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming.

Op eigen kracht verder

• Is er ook nog professionele hulp nodig voor uw gezin? Welke?

In het uiterste geval kan de Raad aan de rechter vragen om een
kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Bij alle stappen wordt
goed gekeken wat het beste is voor de ontwikkeling van uw kind.

• Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, wat is er nodig om te

Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de

De medewerker SAVE informeert u over alles wat er gaat gebeuren

voorkomen dat dit nog een keer gebeurt?

medewerker SAVE zich terug. U kunt dan zelf verder met hulp van

en wat u kunt verwachten. Ook tijdens het onderzoek is de mede-

De medewerker SAVE werkt samen met de hulpverleners die u al kent,

mensen die belangrijk voor u zijn en/of de hulpverlener van het lokale

werker SAVE er voor u en uw gezin. Hij of zij blijft tijdens het raads-

zodat u uw verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen.

team.

onderzoek actief betrokken bij uw gezin.

