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Verdieping
Veiligheidsplanning
VANUIT DE BENADERINGSWIJZE VAN SIGNS OF SAFETY
WAARIN VEILIGHEID EN WELZIJN VAN HET KIND
CENTRAAL STAAT IS HET LEREN DOOR TE DOEN IN DE
PRAKTIJK VAN GROOT BELANG. TIJDENS DIT
LEERTRAJECT LEER JE HET VEILIGHEIDSPLANNING
PROCES EN JE VOERT HET PROCES UIT IN EEN EIGEN
CASUS!

Blended leertraject
Leren bestaat uit 10% training, 20% reflectie en 70% praktijk. Met het online
aanbod bieden we ondersteuning aan op de verschillende domeinen van het leren.
In het leertraject bieden we een combinatie van individueel leren in de praktijk,
samen online trainen, leren met collega’s en vervolgens met je eigen casus aan de
slag gedurende de gehele training.Je hebt aan het einde een uitgewerkt traject
voor je eigen casus en onderdelen uitgevoerd in je casus. Je leertraject start bij
het invullen van het framework, vervolgens alle onderdelen van veiligheidsplanning
tot aan het veiligheidsplan in woord & beeld verhaal voor de kinderen.

Aanbod
1 jaar toegang tot de online leeromgeving (theorie, voorbeelden, video en
audio fragmenten, reflectievragen, opdrachten).
Blended ondersteuning zodat je goed kunt voorbereiden op de online
bijeenkomsten.
4 online bijeenkomsten met trainers.
Aansluitend in kleiner groepsverband aan de slag met je eigen casus met
ondersteuning van de trainers.

Petra Rozeboom

Petra heeft gewerkt v.a. 1995 in de
jeugdhulpverlening bij zorgaanbieders en
jeugdbescherming in Noord-Nederland. De
laatste tien jaar als praktijkbegeleider, teamleider
en bij meerdere Signf of Safety implementatie
trajecten betrokken. Ze is gelicensieerd trainer
Signs of Safety en betrokken bij de ontwikkeling
Signs of Succes JR2.0 In haar werk denkt zij vanuit
dat wat wel kan om de veiligheid of het succes
te vergroten.
Altijd met het gezin en niet over het gezin.
Waardoor je zicht krijgt op de verschillende
perspectieven. Zij is oprecht nieuwsgierig naar
de ander en neemt dit mee in haar werk met
gezinnen en in haar traingen en coaching.

Lotte Strik

Lotte heeft gewerkt als trainer en supervisor in de
jeugdhulp, vluchtelingenwerk, maatschappelijk
werk en vrouwenhulpverlening in Nederland
sinds 2000. Voordat zij trainer was werkte zij als
ambulant gezinsbehandelaar in Zuid Nederland.
Ze is gelicensieerd trainer Signs of Safety,
geregistreerd supervisor en post-HBO Docent.
Haar manier van werken is, focussen op wat
werkt, veel vragen stellen, kinderen betrekken in
het werk en eenvoudig taalgebruik hanteren, juist
ook in lastige situaties. Zij gelooft dat alle
kinderen zich geliefd, veilig en begrepen mogen
voelen en en dat het belangrijk is dat ze begrijpen
wat er in hun leven gebeurde en wie en wat hen
nu kan helpen.

