Samen de vraag beantwoorden:
Is het veilig genoeg?

Voor de ontwikkeling van jeugdigen is het van belang dat de thuissituatie voldoende veilig is. Zijn er zorgen bij
ouders, familie of school? Is er twijfel of een onderbuikgevoel? Samen met het Hoog Risico Team van Entrea kan
de onveiligheid concreter in beeld gebracht worden en expliciet gemaakt worden. Consultatief of actief. Samen
werken vanuit de benaderingswijze van Signs of Safety staat hierbij voorop.

Wat kan het Hoog Risico Team bieden?
Een veiligheidsrisico-gesprek (mee) voeren
Op vraag van een ketenpartner (huisarts, POH, wijkteam
of andere professional) kan een medewerker van
het Hoog Risico Team een veiligheidsrisico-gesprek
(bege)leiden. Naast de betrokken ketenpartner zijn
de deelnemers aan dit gesprek de ouders/opvoeders,
gezinsleden en andere mensen uit het sociale netwerk
van het gezin. De zorgen die er zijn rond risico’s of
onveiligheid worden zo concreet mogelijk in kaart
gebracht.

Het geven van advies of voorlichting
De medewerker van het Hoog Risico Team kan gevraagd
worden om te ondersteunen in het concreet maken
van een onderbuikgevoel of complexe situaties waar
veiligheid van een jeugdige in het geding (b)lijkt te zijn.
Ook voor het geven van voorlichting aan een team of
groep samenwerkende professionals kan een beroep
gedaan worden op het Hoog Risico Team van Entrea.
Deze voorlichting kan bijdragen aan de kwaliteit van de
jeugdhulp door jeugdteams.

Een veiligheidsplan (mee) maken
Op vraag van een ketenpartner kan een medewerker
van het Hoog Risico Team in een korte interventie
(van maximaal tien uur) een veiligheidsplan maken.
Vanuit de kracht van de ouders/opvoeders en andere
voor hen belangrijke personen uit hun sociaal netwerk,
wordt in kaart gebracht hoe er voor de jeugdige een
veilige thuissituatie kan ontstaan. Samen wordt gekeken
hoe dit gerealiseerd kan worden en wie hierin welk
aandeel heeft. De inzet van en binding met het sociaal
netwerk draagt bij aan het borgen van veiligheid als de
professional niet langer betrokken is.

Waarom dit Hoog Risico Team vragen?
Onze hulpverleners zijn getraind in Signs of Safety en
hebben jarenlange ervaring in het effectief ondersteunen
van gezinnen met (complexe) vragen op het gebied van
opvoedingsondersteuning. Door scholing, intervisie en
het actief uitvoeren, blijven zij deskundig in het werken
volgens Signs of Safety. Onze aandachtsfunctionarissen
kindermishandeling maken eveneens deel uit van het
Hoog Risico Team. Vanuit de Meldcode hebben zij
brede kennis en expertise in protocollen en werkwijzen
bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk
geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In alle
samenwerking staan de belangen en de rechten van het
kind centraal.
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