VONK

VEILIG
OPGROEIEN
NIEUWE IMPULS
KENNIS

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien
verbindt en samenbrengt. VONK is een krachtige aanvulling op formeel leren omdat de ruimte voor
verdieping en reflectie in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het
Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth.

Bijeenkomst 19 maart ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ Na
een korte schets van het werkveld (zie ook bijgevoegde PowerPoint), gingen we aan de slag met een
casusopstelling gebaseerd op een reële casus ingebracht door de aandachtsfunctionarissen van het
UMCG. Doel was helderheid te verkrijgen over de ‘basics’ van de ketensamenwerking: Met wie, hoe
en wanneer bespreek je als professional in de praktijk (vermoedens van) kindermishandeling?

Uitkomst: ‘de jungle bestaat echt’!
Voor onze ogen ontstond ter plekke “de jungle”. Zichtbaar werd hoe iedereen, elke hulpverlener en
elke organisatie, de beste bedoelingen heeft en het beste voorheeft maar dat niemand daadwerkelijk
de regie voerde. Dit was herkenbaar was voor de meeste deelnemers.

Enkele leeropbrengsten
Gaandeweg de opstelling komen verschillende aspecten naar voren:
 Er ontstaat al snel onduidelijkheid: is er advies bij Veilig Thuis ingewonnen of is er een melding
gedaan? Duidelijkheid krijgen hierover is belangrijk.
 Er is 1 casusregisseur nodig maar wie regie heeft is heel vaak onduidelijk: verbinding zoeken tot
er duidelijkheid is wie de regie neemt.
 Regievoeren gaat soms over organisatiegrenzen heen: dit vergt lef. Rollen en taken rondom een
casus moeten helder worden. Ook hier vasthouden totdat er duidelijkheid is.
 Er wordt door veel instanties óver het gezin gesproken, maar weinig tot nauwelijks mét het
gezin: zorgen delen met het gezin is basis.
 Soms is de ingezogen hulpverleenster wél de enige ingang in een gezin. Maak gebruik van het
netwerk. Of bijvoorbeeld van Signs of Safety.
 Maak gebruik van de verbeterde meldcode.

Vervolg op 18 juni: op zoek naar meer handvatten voor ketensamenwerking
Hoewel de uitgespeelde casus inzicht gaf in een aantal ‘do’s and don’ts, was er (te) weinig tijd om
samen meer ‘basics’ vast te stellen voor samenwerking in de keten. De werkvorm vonden de
meesten, gezien de groepsgrootte, geschikt. Wel werd ook de behoefte uitgesproken om verdieping
te zoeken in kleinere groepen om elkaar ook op die manier nog beter te leren kennen. Behoefte aan
het bespreken van casuïstiek vanuit verschillende organisatieperspectieven wordt ook genoemd.

Tijdens de volgende VONK-meeting op 18 juni gaan we hiermee verder. We nemen een nieuwe
(complexe) casus en richten ons dit keer vooral op de perspectieven vanuit de verschillende
organisaties; je ziet als hulpverlener vooral één aspect, één puzzel, wat ga je hiermee doen? Welke
wegen leiden allemaal naar Rome?
We starten de bijeenkomst met inbreng van jongeren over het thema veiligheid en we sluiten af met
een methodische borrel !
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