
Healing is in the network
Wanneer het lijkt alsof kinderen alleen op de wereld zijn. 





Wie waren de 
volwassen die het 
dichtste bij je stonden 
als kind?

Welke volwassenen 
gaven je het gevoel veilig 
en gedragen te zijn? Wat 
deden zij dat je dat 
gevoel gaf?

Wie zorgde er voor jou 
wanneer je ouders er niet 
waren? Wie nog? Wat 
deden ze goed in de zorg 
voor jou?

Wanneer had je echt 
het gevoel dat er een 
volwassenen naar je 
luisterde? Wat deed hij 
of zij dat je dat gevoel 
gaf? Hoe wist je dat 
hij/zij echt luisterede?

Van wie heb je zaken geleerd die 
nu nog belangrijk zijn in je leven 
? Hoe heeft zij/hij je dat 
geleerd?

Stel je een moeilijke periode voor in je 
kindertijd… Moest er dan iemand aan jou 
gevraagd hebben om een 
vertrouwenspersoon te kiezen, wie zou dat 
zijn? Welke 3 kwaliteiten maken dat hij/zij 
deze job zou krijgen van jou?



Vertrouwenspersoon binnen Signs of Safety

• 3/4de quality-time met kind 

• 1/4de nagaan hoe het staat met de zorgen

• Consulent heeft een tijdelijke coachende en ondersteunende rol

• Doel: verantwoordelijkheid terug overdragen aan het netwerk



NETWERK
Zien

Betrekken
Coachen



Netwerk als actieve partner

• It takes a village to raise a child

• Situaties van mishandeling gebeuren in een sfeer van geheimhouding, 
netwerk betrekken helpt;

• Om problemen bespreekbaar te maken  

• Om veerkracht en draagkracht van een kind en het gezin te 
verhogen

• Om voor blijvende veiligheid te zorgen 

• We krijgen een vollediger, en dus genuanceerder beeld, van het gezin

• Netwerk is blijvend – hulpverlening niet
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Wat als je andere vragen zou 
stellen?

Welke waarde vind jij belangrijk om 
door te geven aan je kind? Wie vindt 
deze nog belangrijk? Van wie heb je dit 
geleerd?

Wie zijn de mensen die naar jou komen 
als er iets is met hen, of je een 
berichtje sturen? Wie heb jij het laatste 
geholpen?

Wanneer was de laatste keer dat iemand je 
deed glimlachen? Wie was het? Waar ben 
je hem/haar tegen gekomen? 

Als je me zou meenemen op reis door 
je leven en je zou me de mensen 
aanwijzen die voor jou belangrijk zijn 
en waren, wie zou je me allemaal 
aanwijzen en wat zou je over hen 
vertellen? 





Wie luistert er naar jou?

Naar wie luister jij?

Wie kan horen wat je niet kan zeggen?

Wie zou je graag willen dat er naar jou 
luistert?



Wie zie je regelmatig?
Wie zou je graag vaker zien?

Wie kan zien als het niet goed met je gaat?

Wie kan zien wat jij nodig hebt?
Wie heb jij al veel te lang niet meer gezien?



Met wie kan je goed praten?

Wie kan je doen lachen?

Wie zegt fijne dingen tegen 
jou?

Wie vertelt jou wat belangrijk 
is om te weten?



Wie zit er zoal in je hoofd?

Aan wie denk je als je verdrietig, alleen, 
bang , … bent?

Wie zie je graag?

Wie ziet jou graag?

Wie helpt je een handje?

Wie geeft je wat je nodig hebt?

Naar wie ga jij als je als je in 
moeilijkheden bent? 

Wie loopt er wel eens een stukje mee?

Wie vangt mee schokken op?

Wie rekent op jou?

Wie denkt er wel eens aan jou?

Wie geeft jou hoop en moed?





Elk gezin/jongere heeft een eigen 
netwerk.



Oorsprong

• Family Finding = gebaseerd op praktijk met 50.000 kinderen in USA die gedurende 10 jaar 
werden opgevolgd 

• Vroeger idee: “dit kind heeft niemand” dus inschakelen pleegouders/adoptie/voorziening

• 3 belangrijke vragen: 
1. Is het echt waar dat er kinderen zijn die niemand hebben ?
2. Kan een caseworker met een zware caseload tijd vinden om mensen te zoeken ?
3. Als je mensen hebt gevonden , gaan zij dan de zorg opnemen ?



Antwoorden

1. Elk kind heeft veel familie, maar je moet ze “zien” ( cfr verschil : family finding/ family 
seeing)

2. Zelfs caseworker met een hoge caseload kan iets doen, want de gemiddelde tijd om 
familie te vinden = 48 minuten

3. Er is altijd familie die zorg wil opnemen ( FF houdt netwerkberaden met gemiddeld 15 
mensen )



Netwerk is nodig om van trauma te kunnen helen.



De stem van kinderen

•Luisteren

•Stemversterkers

•Stem laten klinken





Zijn er nog vragen?



Afsluitoefening


