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Kinderen veilig

Aandacht voor kinderen

Voorwoord
Elk kind belichaamt hoop voor de toekomst. Kinderen in de opvang hebben veel meegemaakt. Met
Veerkracht krijgen zij gestructureerd en systematisch
aandacht en de hulp die nodig is. In de praktijk zien
we elke dag dat het werkt: kinderen worden weer
kind. Voor hun toekomst is het cruciaal dat zij een
begin maken met het verwerken van hun ervaringen.
De invoering van Veerkracht was voor Rosa Manus een krachttoer. De kwaliteit van
de hulp staat of valt met een optimaal bedrijfsproces. Registreren. Stappen inzichtelijk en overdraagbaar maken. In ruim een jaar tijd zijn we daar ver mee gekomen,
in de eerste plaats dankzij de drive en de inzet van onze medewerkers. Maar zonder
de financiële steun van Stichting Kinderpostzegels en de gemeente Leiden was het
niet mogelijk geweest. Ik ben heel blij dat het wel is gelukt.
Wij verbinden Veerkracht aan de kwaliteitsslag waar de vrouwenopvang voor staat.
Dat er meer aandacht moet komen voor kwaliteit hebben we – als sector - afgesproken met de gemeenten en met de rijksoverheid. Niet om elkaar van de straat te houden met audits en afvinklijsten. Wel om zicht te krijgen en te houden op kwetsbare
kinderen en hun ouders. Wat moet er gebeuren? Is het gedaan? Is het op een goede
manier gebeurd? De informatie wordt, met inachtneming van regels voor privacy,
onderdeel van de samenwerking met ketenpartners in de jeugdzorg. Niet loslaten
voordat iemand anders het beet heeft. Dat is kwaliteit. Het is van levensbelang, juist
voor de meest kwetsbare kinderen.
Dit boekje geeft een beeld van de implementatie van Veerkracht bij Rosa Manus en
van de evaluatie van dit project. De kennis en praktijkervaring delen we graag breed
met al onze landelijke en regionale kennispartners, ketenpartners en overheden. Ter
lering en inspiratie en – eerlijk gezegd – ook omdat we er zo trots op zijn!
Veerkracht is de hoop op een betere toekomst voor kwetsbare kinderen. Nu we er
zover mee zijn gekomen, laten we het niet meer los.

Marion Suijker

Directeur-bestuurder Rosa Manus
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‘Kinderen in de
opvang zijn zelf
iemand en niet
alleen maar
meegebracht door
hun moeders,’ zegt
Karin Matthijsse
van Stichting
Kinderpostzegels.

Dit is Veerkracht
bij Rosa Manus.
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Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt in andere publicaties zonder
uitdrukkelijke toestemming van Rosa Manus.
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Mirela

Mirela* groeide zonder ouders op in kindertehuizen in Hongarije. Haar
ex-partner is ook van Hongaarse afkomst, maar hij emigreerde als kind
naar Nederland. In een vakantie in Hongarije leerden ze elkaar kennen
en Mirela waagde de sprong om mee te gaan naar Nederland. Haar ex
had een grillig, manipulatief karakter, hij gebruikte drugs en was zeer
gewelddadig. Veilig Thuis vond de situatie zo gevaarlijk dat Mirela en
haar drie kinderen (een dochter van 9 en een tweeling van 3) uit huis zijn
gehaald.

‘Ik word snel emotioneel als ik zie dat de
kinderen last hebben van het verleden’
Moeder en kinderen verhuisden een paar weken later, nu ruim twee
maanden geleden, vanuit de opvang in de eigen regio naar een veilige
plek in Leiden. ‘De kinderen waren toen nog heel erg van streek’, vertelt
Mirela. Haar zoon van 3 deed niet anders dan in zichzelf gekeerd naar de

4

grond kijken. De meisjes hebben allebei vaak nachtmerries. Het oudste
meisje vertelt dat ze zich al snel thuis voelde in Leiden. ‘Ik hoefde niet
meer bang te zijn. De eerste avond hadden we geen eten, maar toen was
er meteen iemand die daar voor ging zorgen. Het was ook leuk om af te
spreken met de kinderhulpverlener Aniek. Waarom? Omdat we elke keer
wat anders deden en omdat het over mij ging.’ Ze vertelt ook dat ze een
map hebben gemaakt met een veiligheidsplan en hebben gepraat over
haar wensen: dat ze een eigen huis wil zonder papa, dat ze naar school
wil en op zoek naar vriendinnen. ‘Ik moest ook een cijfer geven voor hoe
ik me voelde. Toen heb ik gezegd een 8 en dat ik later graag een 10 wil.’
Mirela is blij met de hulpverlening voor de kinderen. ‘Ik ben zelf nog
maar net begonnen te verwerken wat er allemaal is gebeurd, ik krijg
sessies voor traumaverwerking bij de GGZ. Als ik zie dat de kinderen last
hebben van hun ervaringen word ik snel emotioneel. Het is fijn dat ze er
ook met iemand anders over praten. Ik zie dat het helpt. Mijn zoon die
eerst zo teruggetrokken was, rent nu door de gangen en hij speelt met
andere kinderen.’
Met haar ex-partner heeft ze enkel nog contact gehad via een advocaat.
‘Dat is nu bijna klaar, hij heeft de kinderen niet erkend en kan geen aanspraak maken op een omgangsregeling. Maar hij mag ons nooit vinden.’
In de toekomst wil Mirela – net als vroeger – weer gaan werken in de
horeca. Ze droomt van een eigen woning en een veilige, rustige toekomst
met de kinderen. ‘Mama wil dat ik later ga studeren, dat lukt misschien
wel want ik had nul fouten in mijn Citotoets,’ vertelt het oudste meisje
trots. Zelf droomt ze ook van een veilige eigen plek. Wat ze het liefste
wil? ‘Dat mama nooit gaat overlijden.’
*Mirela heet in het echt anders, om veiligheidsredenen zijn sommige details in het
verhaal veranderd.
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veerkracht

Zo doen we het

Een kind in de opvang zien als individuele cliënt. Systematisch
en gestructureerd aandacht geven aan een kind. Specialistische hulp
aanbieden waar nodig. Hoe werkt dat bij Rosa Manus in de praktijk?

We onderscheiden drie fasen:
• In fase één – dag 1 t/m 10 – is het sleutelwoord veiligheid
• In fase twee – dag 11 t/m 63 – brengen we het leven van het kind en zijn
omgeving in kaart
• In fase drie – dag 64 t/m vertrek – gaat het om consolideren en versterken

Fase 1
Kinderen die met hun moeder in de opvang komen, krijgen een warme ontvangst. Dat deden we altijd al. Maar nu krijgt elk kind een eigen dossier. Allereerst registreert de kinderhulpverlener het kind in Jeugdmatch, de regionale
verwijsindex. Zo zien we meteen of het kind al ergens zorg krijgt, andere
hulpverleners zien dat wij het kind ook kennen. Met de moeder houden we een
intakegesprek over het kind om algemene en veiligheidsaspecten in kaart te
brengen. Wat is de situatie in het gezin? Wat is de toedracht van het huiselijk
geweld? Was het kind getuige? Is het mishandeld?
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Dit is Rosa Manus

Wij zijn een professionele specialistische organisatie voor opvang, hulp
en begeleiding aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met
huiselijk geweld. Het doel: veiligheid bieden, huiselijk geweld stoppen en
een nieuwe start maken. Onze kernactiviteiten zijn:
✓ Intake- en adviesfunctie afdeling crisis en opname
✓ Opvang, begeleiding en hulpverlening op de afdeling crisis en opname
✓ Opvang, begeleiding en hulpverlening op de intensieve hulpverlening
✓ Kinderactiviteitenbegeleiding
✓ Maatschappelijk werk
✓ Ambulante hulpverlening
We zijn werkzaam in Leiden en omgeving.

Een veiligheidsplan maken we samen met het kind (als het daarvoor oud
genoeg is). De kinderhulpverlener bespreekt met het kind wat er is gebeurd
en hoe het kind dit heeft ervaren. Wat voor plan kan het kind zelf bedenken
voor als het weer dreigt mis te gaan? In het veiligheidsplan staan concrete
acties die het kind zelf kan doen. Het veiligheidsplan wordt gebaseerd op
Signs of safety. Dit is een methode van onderzoek gericht op het bouwen
van een goede samenwerkingsrelatie met het kind en de ouders. Wat zijn de
sterke kanten en hulpbronnen van het gezin? Wat zijn de dingen die goed
gaan? Wat zijn tekenen dat het weer mis kan gaan?
In de eerste fase neemt een hulpverlener contact op met de vader, tenzij
de veiligheid dat niet toelaat. Zijn kant van het verhaal is belangrijk, net als
het contact tussen vader en kind. Met de ouders – vader en moeder – wordt
ook een veiligheidsplan gemaakt. Ook gericht op een handelingsrepertoire
als (weer) onveiligheid dreigt. Aan het einde van de eerste fase ligt er een
ingevuld doelen- en afsprakenformulier: deze dingen gaan we doen om te
bereiken wat we samen – het kind, de ouder(s) en de hulpverlener – hebben
afgesproken.
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Daarom is Veerkracht nodig
✓ K
 inderen in de opvang zijn blootgesteld aan gemiddeld 11 risicofactoren
voor kindermishandeling en huiselijk geweld
✓ K
 inderen die getuige zijn van kindermishandeling zijn in 40% van de
gevallen zelf ook mishandeld
✓ H
 et getuige zijn van geweld heeft in dezelfde mate schadelijke gevolgen
voor het kind
✓ U
 it onderzoek blijkt dat huiselijk geweld overgaat van generatie op
generatie
✓ E
 en derde van de kinderen uit een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond
pleegt later als volwassene ook geweld

Bron: Publicatie Veilige Toekomst, doen wat nodig is voor kinderen in de opvang
(uitgave Federatie Opvang/Stichting Kinderpostzegels).
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Problematiek van kinderen in de opvang (landelijk):
• 100% van de kinderen heeft geen eigen huis meer/is dakloos
• 77% heeft ouders met financiële problemen (schulden/huisuitzettingen/
armoede)
• 53% kampt met een zeer lage zelfwaardering
• 49% heeft ernstige gedragsproblemen (die professioneel ingrijpen vereisen)
• 44% heeft weinig of geen vrienden
• 44% heeft psychische problemen
• 40% lijdt aan depressiviteit
• 31% heeft last van PTSS klachten (in klinisch spectrum)
• 28% lijdt aan een angststoornis
• 25% wordt gepest of buitengesloten door leeftijdsgenoten
• 21% heeft problemen met de lichamelijke gezondheid
• 14% heeft een vorm van hyperactiviteit of aandachtsstoornis (o.a. ADHD)
• 11% lijdt aan een lichamelijke of verstandelijke beperking
• Bij 11% van de kinderen is een vorm van kindermishandeling vastgesteld
Bron: Publicatie Veilige Toekomst, doen wat nodig is voor kinderen in de opvang
(uitgave Federatie Opvang/Stichting Kinderpostzegels).

Fase 2

Na de eerste tien dagen is het kind een beetje gewend in de opvang. Het gaat naar de
klas van juf Gerdy en/of naar de kinderactiviteitenbegeleiding. De kinderhulpverlener
gaat nu met het kind in gesprek: de intake van het kind. Hoe ziet zijn leven eruit? Hoe
voelt hij zich? Hoe is het contact met de ouders? De hulpverlener zoekt contact. Dat
kan door te praten, maar ook door observeren of met een spelletje. Om aan de weet
te komen of het kind psychische, lichamelijke of gedragsproblemen heeft werken we
met standaardvragenlijsten: screeners. We gebruiken KIPPPI (kort instrument voor
psychologische en pedagogische probleeminventarisatie) en CRIES (Kinderschokverwerkingslijst). KIPPPI gaat over het functioneren van het kind, CRIES is toegespitst
op de symptomen van posttraumatische stress. Oudere kinderen vanaf 8 jaar krijgen
alleen CRIES, tenzij er aanleiding is om uitgebreider te screenen. De screeners geven
een geobjectiveerd beeld van hoe het met een kind gaat. Is er specialistische hulp
nodig? Is het urgent?
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Met de moeder wordt in fase 2 een krachteninventarisatie opvoeding gemaakt. Dit is
een vragenlijst waarbij problemen, krachten en talenten aan bod komen op verschillende terreinen, bijvoorbeeld veiligheid/bescherming, affectie/contact, spel, verzorging en dagstructuur. Met het kind maakt de hulpverlener een ecogram. Dit is een
hulpmiddel om het netwerk van het kind in kaart te brengen. Wie staat er dichtbij het
kind? Wie ver af? Het kind tekent zijn eigen wereld wat spelenderwijs veel belangrijke
handvatten voor de hulpverlening oplevert. Vóór het einde van fase 2 moet er voor het
kind een actieplan liggen. Daarin staat wat de aandachtspunten zijn, wat er voor het
kind moet gebeuren op het terrein van veiligheid en alle andere levensgebieden. Op
de afdeling Crisis voert de kinderhulpverlener de regie op de uitvoering van dit plan,
op de afdeling Intensief is dit de hulpverlener van het cliëntsysteem.
Het veiligheidsplan van zowel het kind als de ouder(s) en het doelen- en afsprakenformulier krijgen in fase 2 een update als dat nodig is.

Dit willen we bereiken

✓ Herstel veiligheid en ontwikkeling van het kind
✓ Ouders versterken bij de opvoeding
✓ Familie en vrienden ondersteunen bij een
toekomstig leven zonder geweld
✓ Het geweld gaat niet meer door van generatie op
generatie
Een ecogram.

Fase 3
In fase 3 worden de veiligheidsplannen van het kind en de ouder(s), het actieplan en
het doelen- en afsprakenformulier verder uitgevoerd en geüpdated waar nodig. In
deze fase wordt nog één nieuw document aan de ‘Veerkrachtboom’ in ons registratie
systeem Regas toegevoegd: Werken aan wensen. Dit is een evaluatie door het kind.
Hoe vond hij het verblijf in Rosa Manus? En de hulpverlening? Wat was goed en wat
kon beter? Dit element hebben we in de loop van het jaar toegevoegd aan onze aanpak.
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Kind zijn

‘Als kinderen hier een paar dagen zijn zie
je ze weer kind worden. Ze voelen zich geaccepteerd, veilig, gehoord en vrij omdat
ze niet meer rekening hoeven te houden
met spanningen of een nare sfeer thuis. In
het begin zijn kinderen vaak angstig en op
hun hoede. Ik praat veel met de kinderen.
Als ze jonger zijn praten we spelenderwijs,
bijvoorbeeld met de methode ‘drie huizen’
of de ‘toverfee’. Over het verleden, wat er is
gebeurd, maar ook over plannen en wensen
voor de toekomst. Als het nodig is verwijzen
we de kinderen naar gespecialiseerde hulp.
Veerkracht is een mooie methodiek, het is
ontzettend dankbaar werk.’

Aniek Warmerdam

g Crisis
kinderhulpverlener afdelin

Aandacht

‘We hebben Veerkracht methodisch en
projectmatig ingevoerd. Dat was niet zo
gemakkelijk omdat onze medewerkers dat
niet gewend waren. De methode schrijft
precies voor wat we verwachten in welke
periode. Dat wordt gecontroleerd. Is er een
veiligheidsplan gemaakt? Een ecogram?
Wat staat er in het systeem? Wat hoort er te
staan? Als er iets afwijkt, wordt dat besproken. Om me heen kan ik zien dat het werkt.
Het is echt belangrijk dat de kinderen aandacht krijgen. Ik zie dat de kinderen vrijer
worden, dat ze – meer dan voorheen – gemakkelijk contact maken en ontspannen
zijn.’

Ria van Leeuwen
controller
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co ntact met vader s

Haile en Amina
Haile vertelt niet graag over wat er is gebeurd tussen hem en zijn
ex-vrouw Amina. Het gezin raakte in de schulden toen Hailes
studiefinanciering stopte en hij geen werk had. In de vier maanden
dat Haile geen enkel inkomen had, ontaardden de spanningen en
ruzies in geweld. Amina vluchtte met de drie kinderen, meisjes van
4, 3 en een half jaar, naar Rosa Manus.

met elkaar gepraat. Moniek heeft ons
geholpen om afspraken te maken. Ik bel
ook vaak met de meisjes op de telefoon
van Amina.’ Haile heeft nu weer meer
vertrouwen in de toekomst, hij werkt nu
in ploegendienst in een fabriek en houdt
genoeg geld over om zijn schulden beetje
bij beetje af te lossen.

Haile wist niet waar ze waren tot kinderhulpverlener Moniek contact opnam. Ze
sprak met hem over de kinderen en over
de toekomst. ‘De kinderen hebben het
geweld niet gezien, in de toekomst kunnen we de meisjes misschien uitleggen
wat er is gebeurd,’ zegt Haile. Hij vindt
het goed dat de meisjes bij hun moeder
wonen. Hij houdt veel van ze en wil ze
wel graag geregeld zien en betrokken
zijn. Met hulp van Moniek maakten Haile
en Amina afspraken over het bezoeken
van de kinderen, elke twee weken een
paar uur. Hij neemt de meisjes mee naar
buiten, naar de speeltuin of naar McDonalds. ‘Bij de vrouwenopvang zagen de
hulpverleners dat ik graag de kinderen
wilde zien en zij mij ook. Als ik kwam, vertelden de meisjes het enthousiast tegen
iedereen, dat heb ik gehoord van Moniek.
Zij en ik hebben steeds eerlijk en goed

‘Monique hielp ons
afspraken te maken,
het was goed en eerlijk’
Amina
Amina woonde met de drie meisjes een
kleine zeven maanden bij Rosa Manus.
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de kinderen.’ Amina beaamt het en zegt
dat ze dit ook zo wil. ‘Tussen ons is het afgelopen, maar hij is en blijft de vader van
de kinderen. Hij mag contact hebben.’

Sinds februari wonen ze zelfstandig. ‘Ik
heb een moeilijke situatie achter de rug,
maar nu gaat het goed met mij,’ vertelt
Amina, die afkomstig is uit Somalië, via
een telefonische tolk. ‘We zijn bij Rosa
Manus heel goed begeleid. De hulpverleners gingen heel goed om met de kinderen en ze organiseerden leuke activiteiten. We voelden dat we welkom waren.’
Amina vertelt dat ze uit alle macht heeft
geprobeerd om te voorkomen dat de
kinderen zagen dat zij en haar ex-man
ruzie hadden. ‘Ik vind het ook moeilijk om
te vertellen wat er is gebeurd, ze zijn daar
nog te jong voor.’

Op verzoek van de geïnterviewden zijn hun
namen veranderd.

‘De kinderen hebben
er recht op hun vader
te zien’
Amina vindt het belangrijk dat Haile,
haar ex-man, bij de opvoeding en bij de
kinderen betrokken blijft. ‘Als ik tegen
de kinderen zeg dat zij hun vader niet
mogen zien, vinden ze mij later geen
goede moeder. Ze hebben er recht op
hem te zien, ik wil dat niet belemmeren.’ Hulpverlener Moniek mengt zich in
gesprek. ‘Wat ik bijvoorbeeld heel goed
vond, is toen Maayte (4) moest worden
geopereerd aan haar keelamandelen.
Jullie zijn toen samen naar het ziekenhuis gegaan en hebben ook afgesproken
hoe het zou gaan op de dag van de operatie. Jullie kunnen erg goed de boosheid
op elkaar opzij zetten in het belang van
13

karin matthijsse, stichting kinderpostzegels

‘Veerkracht zeker stellen
voor de toekomst’
Kinderen in de vrouwenopvang zien als individu, niet als
‘meegebracht’ persoon. Stichting Kinderpostzegels zet zich
daarvoor in, samen met de Federatie Opvang.

Kinderen in de opvang hebben gemiddeld zeven zeer nare levensgebeurtenissen meegemaakt en ze staan bloot
aan gemiddeld elf risico’s om slachtoffer te worden van kindermishandeling,
vertelt Karin Matthijsse van Stichting
Kinderpostzegels. ‘Deze kinderen hebben er recht op dat we vragen: hoe is
het met jouw veiligheid? Hoe gaat het
met jouw herstel?’ Veiligheid en ontwikkeling zijn de twee dingen waar
het om gaat. ‘De periode in de vrouwenopvang is een scharnierpunt in het
leven van kinderen. In de opvang heb
je ze korte tijd heel goed in beeld; een
uitgelezen kans om kinderen weer op
een goed ontwikkelingspad te zetten.
Vaak hebben ze veel meegemaakt, als
je niets doet is er een groot risico dat je
deze jongeren later tegenkomt als tienermoeder of als zwerfjongere.’
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‘Organisatorisch en
bedrijfskundig is Rosa
Manus gedegen en
innovatief’
Tweederde van de vrouwenopvangorganisaties werkt nu met Veerkracht,
blijkt uit een landelijke evaluatie van
maart 2016. ‘Nu is de opdracht om het
zeker te stellen voor de toekomst,’ zegt
Matthijsse. ‘De financiering is overal
verschillend geregeld, directeuren van
opvanginstellingen worstelen ermee.
Instellingen hebben soms incidentele subsidie gekregen om Veerkracht in
te voeren, maar geen structureel geld
voor de kinderhulpverleners die de kinderen daadwerkelijk moeten begeleiden. Ook zijn er instellingen die moeten
bezuinigen op de specifieke kinderhulpverleners en waar bijvoorbeeld de
gezinsmanager Veerkracht nu uitvoert.

naar keuze kunnen worden ingezet.’ Dit
is ook van belang om gemeenten onderbouwd inzicht te geven in de kosten.
‘Het is logisch dat gemeenten die onderbouwing willen om een goede afweging te maken over de financiering. Ik
hoop dat ze in die afweging het aspect
van preventie meenemen. Systematische hulp aan kinderen in de opvang
kost geld, maar ik weet zeker dat het op
termijn een veelvoud aan maatschappelijke kosten bespaart.’
Keuzes
Bij Rosa Manus was er altijd al aandacht
voor kinderen, maar de organisatie was
betrekkelijk laat met Veerkracht. Toch
ziet Matthijsse de vrouwenopvang in
Leiden als een voorloper vanwege de
manier van implementeren. ‘Rosa Manus heeft welbewuste keuzes gemaakt
welke stappen moeten worden uitgevoerd in de verschillende fases en daarbij minutieus de vereiste bedrijfsprocessen en registratie in beeld gebracht.
In organisatorisch en bedrijfskundig
opzicht is de aanpak van Rosa Manus
gedegen en innovatief. Die aanpak geeft
goed zicht op hoeveel voeten het in de
aarde heeft om Veerkracht goed te implementeren. Want dat het veel vraagt
van een vrouwenopvang staat wel vast:
in plaats van één intake met de moeder
moet je bijvoorbeeld ook met elk kind
een intake te doen. En vervolgens met
elk van de kinderen een veiligheidsplan
maken, een hulpverleningsplan en alle
andere stappen die nodig zijn.’

Karin Matthijsse van Stichting Kinderpostzegels.
Dankzij een startsubsidie van Kinderpostzegels
en met co-financiering van de gemeente Leiden
kon Rosa Manus Veerkracht invoeren.

In de praktijk komt het dan vaak in het
gedrang. Want het is juist belangrijk
om met de kinderen apart alle noodzakelijke stappen te doorlopen.’ Welke
die noodzakelijke stappen zijn, zou nog
beter kunnen worden onderbouwd,
vindt Matthijsse. ‘Een vaak genoemd
knelpunt is dat Veerkracht uitgebreid is.
Daardoor is het lastig de methode in z’n
geheel uit te voeren. Er is behoefte aan
focus op de kernpunten zodat duidelijk
is wat altijd moet worden toegepast
en welke activiteiten en hulpmiddelen
15

Cijfers

82

Hulpverleners besteedden

kinderen zijn in 2015 begeleid
volgens de methode Veerkracht.

54

1775 uren aan hulpverlening.
Van alle stappen die in dit eerste
jaar van Veerkracht moesten
worden geregistreerd is in fase

van deze kinderen zijn
in 2015 weer zelfstandig
gaan wonen met hun
moeders.

Aan de
implementatie
van Veerkracht
zijn 1754 uren
besteed.

I en II meer dan

90% echt

uitgevoerd.

En dit is het cijfer dat de
medewerkers van Rosa
Manus het werken met
Veerkracht gemiddeld geven:

8!
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& Geld
We willen Veerkracht overeind houden.
Het is in deze tijd niet gemakkelijk om financiering te vinden, al bieden de decentralisaties in het sociaal domein kansen.
Minder schotten tussen de budgetten,
meer beleidsvrijheid voor gemeenten.
Maar we kijken niet alleen naar gemeenten, ook naar andere fondsen en financieringsmogelijkheden. In het gesprek met
financiers is het cruciaal precies te weten
wat we willen, hoe we het gaan doen en
te kunnen onderbouwen wat het kost.

Cijfers. Cijfers. Cijfers. Onze bondgenoten.
Niet de cijfers uit blauwdrukken en methodeboeken. Maar de cijfers uit de praktijk. Hoeveel uren besteed je gemiddeld
aan een kind in fase I? Hoe lang duurt het
om een screener te doen? Of een veiligheidsplan te maken?
Concreet maken wat we doen, hoeveel
tijd het kost en wat de resultaten zijn. Zo
kunnen we verder bouwen, het compacter maken waar mogelijk en uitbreiden
waar nodig.
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Dit is het Rosa Manus Veerkrachtteam

Het projectteam implementatie Veerkracht Rosa Manus.
V.l.n.r. boven: Paula van der Putten (hulpverlening), Jacinta
Güppertz (stuurgroep), Eva Schenk (kindwerk), Annette Laetemia
(projectondersteuning en registratie), Richard Borkent (systeem- en
applicatiebeheer), Mariëtte Maas (projectgroep en hulpverlening),
Marion Suijker (stuurgroep), Melania Bonofacio (projectleiding).
Onder: Gerdien Kiel (projectgroep), Nancy Bartels (projectgroep),
Ria van Leeuwen (stuurgroep), Herma Kramer (kinderhulpverlening
en projectgroep), Aniek Warmerdam (kinderhulpverlening), Bennita
van der Loo (hulpverlening), Marjan Fallaux (projectondersteuning
secretarieel), Moniek Schoonings (hulpverlening).
Op de foto ontbreken: Hanna Ataf (kindwerk), Steffelien Buikema
(gedragswetenschap), Else Meerman (kinderhulpverlening), Peggy
Schade (kinderhulpverlening)
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Bij het maken van
deze foto stond een
hele groep kinderen
te zwaaien naar de
medewerkers van Rosa
Manus. Zij konden niet
op de foto vanwege de
veiligheid.

Horen en zien

‘We zien en horen kinderen nu veel meer,
waardoor je vanzelf meer gaat redeneren vanuit het perspectief van het kind. Eén keer per
week besteed ik aan elk kind echt aandacht.
Even een spelletje, voetballen of kleuren. Onderwijl of daarna praten we. Wil het kind bijvoorbeeld zijn vader zien? Of juist per se niet?

Mariette Maas

tensief
hulpverlener afdeling In

Het gaat om aansluiten bij de wensen van een
kind. Soms wil een kind meer aandacht van
zijn moeder. Of gewoon een keer naar de bios
coop. Met die signalen gaan we aan de slag.
Het werkt. Laatst zei een tiener die wegging:
je hebt me serieus genomen, ik kon altijd bij
je terecht. Vóór Veerkracht zou een kind daar
niet spontaan mee zijn gekomen.’

Vertrouwen

‘Kinderen weten dat je er voor hen bent. Ze delen belangrijke dingen met je, wat voor mij een
teken is dat ze je vertrouwen. Voorheen was
dat minder. Het begint met het observeren van
kinderen als ze binnenkomen. Maken ze gemakkelijk contact? Hoe zijn ze met hun moeder?
Spelen ze? Juist bij de kleintjes is observatie
belangrijk. Daarna gaan we gaandeweg aan de
slag, met verschillende methodes, technieken
en screeners. Laatst vertelde een erg teruggetrokken meisje na verloop van weken wat er met
haar was gebeurd. Ik hoop dat dit het begin is
van de verwerking. Dat ze er een volgende keer
gemakkelijker over kan praten.’
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Herma Kramer

kinderhulpverlener afdelin
g Crisis

Abeba

Abeba woont nu vijf maanden bij
Rosa Manus, samen met haar zoon
(7) en dochter, een baby van een half
jaar. Ze spreekt nog niet veel Nederlands, anderhalf jaar geleden kwam
ze naar Nederland voor gezinshereniging met haar man, die al eerder
vluchtte uit Ethiopië.

Een gelukkig weerzien was het niet.
Abeba’s ex-man is opvliegend, hij
scheldt haar uit en slaat haar. Ook in
het bijzijn van hun zoon. Abeba heeft
geen ogenblik rust, ze is doodsbang. Ze
heeft vrienden noch familie in dit nieuwe vreemde land. De enige persoon die
ze kent is een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Nederland. Die verwijst
haar naar Rosa Manus.
Het interview gaat niet gemakkelijk.
Abeba spreekt een ander dialect dan de
tolk, antwoorden gaan verloren in het
vertalen. De taalbarrière is ook bij de
hulpverlening een hindernis. Het valt
niet mee om een zeer precieze vragenlijst van screeners (KIPPPI of CRIES) in
te vullen als je elkaar niet goed begrijpt.
Abeba vertelt dat ze in Rosa Manus
‘rust en vrede’ heeft gekregen. ‘Na al die
maanden van angst en eenzaamheid,

voel ik me goed hier. Ze zijn als een moeder en vader voor mij en mijn kinderen.
Mijn kinderen zijn ook blij en gelukkig.
Mijn zoon heeft alles meegemaakt, hij
heeft gezien dat mijn man me sloeg en
tegen me schreeuwde. Ik denk dat mijn
zoon daar nu geen last meer van heeft,
al kan ik dat niet voor honderd procent
zeker weten.’ Ze laat een paar foto’s zien
op haar mobiele telefoon en vertelt hoe
dol de kinderen op elkaar zijn en dat haar
zoon het zo goed doet op de internationale school. ‘Hij spreekt Nederlands, de
uitspraak is nog moeilijk voor hem, maar
volgens mij zal hij straks onze taal vergeten.’ Ze huilt zonder geluid en wrijft
de tranen weg. ‘Het zijn goede kinderen,
ze zijn zo lief. Mijn zoon maakt nooit ruzie, hij zal niet vechten. Ik zou niet weten
hoe ik zonder ze zou kunnen. Ik leef voor
hen.’ Abeba is dankbaar voor de hulp die
haar kinderen krijgen. ‘Ik zie dat ze blij en
gelukkig zijn.’ Haar ex-man heeft ze nog
één keer van een afstand gezien bij de
rechtbank. Verder is er geen enkel contact. Haar zoon wil ook beslist geen contact. Bij Rosa Manus voelen ze zich veilig,
maar voor hem zijn ze nog steeds doodsbang. Dit is de reden dat Abeba anoniem
wil blijven. Ze wil niet op de foto en Abeba
heet in werkelijkheid ook anders.
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Medewerkers Else Meerman en Farida Zahbouti bij een intake.
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Projectleider Veerkracht Melania Bonofacio.

‘Een goed proces en inhoudelijke
kwaliteit gaan samen’

imp lementatie veerkr a c ht

Warme zorg eist koele beheersing
‘Veerkracht gaat in de eerste plaats over de inhoud van de
hulpverlening. Maar voor het welslagen is ook veel aandacht nodig
voor de uitvoering en het proces op de werkvloer.’
Dat zegt Melania Bonofacio, projectleider van Veerkracht bij Rosa Manus. Haar
achtergrond is meer bedrijfskundig dan
zorginhoudelijk. Het was een welbewuste
keuze om zo’n ‘blauw’ type aan te stellen
om de kar te trekken. De dagelijkse praktijk in een vrouwenopvang is inherent
weerbarstig en chaotisch. ‘Hulpverlening
laat zich niet gemakkelijk vangen in cijfers. Daarom is het extra belangrijk om

goed na te denken over wat je wilt bereiken, hoe je het gaat doen en hoe je zichtbaar maakt of het is gelukt.’
Werken met Veerkracht vraagt een andere werkwijze van de gehele organisatie. Hulpverleners gaan meer en andere
dingen doen. ‘In de eerste plaats moeten
zij worden opgeleid en begeleid om tot
inhoudelijk goede resultaten te komen.
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‘Zijn alle stappen gedaan?
Is het goed gebeurd?’
Daarnaast is het cruciaal een systeem te
ontwerpen dat tijdens het proces monitort of de doelen – kwantitatief en kwalitatief – worden gehaald.’ Het maken van
dat systeem was geen sinecure, vertelt
Melania. ‘We zijn Stichting Kinderpostzegels en de gemeente Leiden dankbaar
dat zij het mogelijk maakten om de implementatie zo grondig te doen. Met ons
systeem kunnen we resultaten monitoren en gefundeerde keuzes maken hoe we
Veerkracht het beste kunnen borgen in
onze organisatie.’

voor het werken met Veerkracht is groot,
ook al vraagt het veel van medewerkers.
Meer werk en extra administratie, ook
saaie dingen zoals het heel precies registreren van uren. ‘Hulpverleners houden
daar niet zo erg van,’ zegt Melania met
een lach. Ze wist dat collega’s haar vermoeiend vonden om dat hameren van
haar op bedrijfsprocessen. Maar relativeren kan ze ook. ‘Het is hier geen consultancykantoor. ’s Avonds laat belt er
iemand die in nood is en dan moet je in
actie komen. Dat is Rosa Manus in de basis.’ Die nuance is ook op z’n plaats voor de
zorginhoud. Genuanceerde en zeer precieze vragenlijsten en screeners zijn soms
volstrekt onbegrijpelijk voor moeders uit
niet-westerse landen. Schaamte, onbegrip, taal- en cultuurverschillen kunnen
het gesprek tussen moeders en hulpverleners bemoeilijken. ‘De werkelijkheid laat
zich niet insnoeren in schema’s, maar we
moeten blijven proberen om er grip op te
krijgen.’

Juist voor de meest kwetsbare kinderen
komt het erop aan, zegt Melania. ‘Voor het
merendeel van de kinderen is het uiteindelijk genoeg dat we ze horen en zien, dat
ze echte aandacht krijgen. Voor degenen
die langduriger en gespecialiseerde hulp
nodig hebben is een perfecte informatievoorziening en –overdracht cruciaal.’
Voor de begeleiding van de hulpverleners
bij Rosa Manus werd een gedragswetenschapper aangesteld en er kwam een
gespecialiseerde kinderhulpverlener in
dienst. Ook kregen de medewerkers trainingen in de methodiek. Het draagvlak
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Anna

Anna* emigreerde met haar partner naar zijn vaderland. Haar geliefde
ging daar in de criminaliteit, hij gebruikte ook steeds meer drugs.
Geregeld mishandelde hij Anna ernstig. Ruim drie maanden geleden
vluchtte ze terug naar Nederland. Met haar zoontjes (8 en 1) woont ze
sinds februari bij Rosa Manus.

er gelukkig al veel. Oranje is ‘niet fijn’ en
rood is ronduit onveilig. Daar heeft hij
opgeschreven dat hij beslist niet bij zijn
stiefvader wil zijn. Zelf is hij lichamelijk
niet mishandeld, maar zijn stiefvader
kleineerde hem, bijvoorbeeld als hij door
de spanning ’s nachts in bed plaste. ‘Nu
gebeurt dat nooit meer, daaraan kan ik
ook merken dat het nu goed met hem
gaat,’ zegt Anna.

Anna weet dat haar ex actief naar haar
zoekt en dat hij uit is op wraak. Ze is
erg bang dat hij erachter komt waar ze
woont. Zijn verblijfplaats is niet bekend,
hij wordt gezocht door de politie. Anna
heeft veel baat bij de begeleiding in Rosa
Manus. De jongens worden begeleid
volgens de methode Veerkracht wat ze
als heel fijn ervaren, vertelt Anna. ‘De
oudste is dol op kinderhulpverlener
Aniek. Hij vindt het stoer dat niet alleen
mama, maar ook hij gesprekken heeft.
Voor mij is het prettig om mijn zorgen
over mijn kind te kunnen bespreken.
Ik voel me soms schuldig over wat er is
gebeurd. Mijn oudste is er getuige van
geweest dat mijn ex me probeerde te
wurgen. Gelukkig gaat het nu goed met
ze.’ Aniek maakte veiligheidsplannen met
en voor de kinderen. De oudste is trots op
zijn map. Er staat een mooi zelf gekleurd
stoplicht in. Groen betekent veilig. Hij
voelt zich veilig bij mama, zijn broertje,
bij oma en bij zijn vriendjes. Hij heeft

‘Mijn zoon vindt het
stoer dat niet alleen
mama, maar ook hij
gesprekken heeft’
In het veiligheidsplan staan ook afspraken met de school, bijvoorbeeld dat de
foto van haar zoon niet op de website
van de school komt, en dat haar zoon is
weggeretoucheerd uit de klassenfoto op
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de website van de schoolfotograaf. De
oudste sprak met Aniek en zijn huidige
hulpverlener ook over zijn wensen. Hij
wil op voetbal en op gitaarles. Dat gaat
binnenkort allebei gebeuren, dankzij een
fonds dat bij Rosa Manus beschikbaar is.
In de toekomst wil Anna graag een huis
voor zichzelf. Ze maakt afspraken met de
politie over een alarmknop (Aware) die ze
kan gebruiken bij onraad. Veel steun hebben Anna en haar kinderen aan oma, de
moeder van Anna. Onlangs bleek dat zij
longkanker heeft, een zware tegenslag.
Anna wil de kinderhulpverleners erbij
betrekken als ze met haar zoontjes over
de ziekte van oma gaat praten. Ze weten
nu nog niets. ‘Zelf ben ik opgegroeid
zonder vader. Ik had een oom die als een
vader voor me was. Hij werd ernstig ziek
en overleed toen ik elf was. Dat was heel
verdrietig, maar ik denk met warmte
terug aan een verpleger die mij toen met
veel aandacht heeft begeleid, dat heeft
me geholpen.’
*Anna heet in het echt anders, sommige details
in het verhaal zijn in verband met de veiligheid
veranderd.
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Vader

‘Kinderen blijven altijd dromen over wat ze
willen, wat ze ook hebben meegemaakt.
Veerkracht versterkt dat vermogen doordat

Hanna Attaf
woonbegeleider

kinderen als een individu worden gezien.
Vaak denk ik ’s avonds thuis: wat is mijn werk
waardevol. Laatst wilde een meisje van vier
praten zonder haar moeder. Ze miste haar
vader zo, vertelde ze. Dat hebben we later
duidelijk gemaakt aan de moeder. Contact
met de vaders is een belangrijk onderdeel
van Veerkracht. Vaak willen vrouwen daar in
het begin niets van weten. Ze zijn nog boos
en volop aan het verwerken. Maar de ervaring is dat het vaak wel kan en meerwaarde
heeft voor de ontwikkeling van het kind.’

Ingrijpend
‘Ingrijpend. Dat is voor mij het trefwoord van de methode Veerkracht. Omdat het ingrijpt in een situatie
die niet oké is en omdat het registreren van Veerkracht zeer ingrijpend is. Mijn taak is het methodiekboek te vertalen in formulieren in ons cliëntregistratiesysteem Regas. Aan het bestaande systeem heb ik
een nieuwe loot toegevoegd met formulieren voor
alle extra handelingen, het zijn er veel. Alle verslaglegging vanaf de intake en de gespreksverslagen tot
rapportage rond de overdracht naar andere instanties na het vertrek van moeder en kind. Al werkend
hebben we het systeem verder uitgebouwd en onderweg zijn we blijven sleutelen aan de methodiek.
Het is nog niet klaar, we gaan het nog zo verfijnen
dat het systeem waarschuwt als er een stap is blijven liggen.’
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Richard Borkent
applicatiebeheerder

Hoopvol

‘Ik vind het hoopvol dat we Veerkracht zo stevig hebben ingevoerd. Ik werk al sinds 1987 in
de vrouwenopvang. Voor kinderen is er in de

Gerdien Kiel

rlening
manager intake en hulpve

loop van die jaren veel opgezet en vervolgens
weer wegbezuinigd. Gelukkig komt het terug,
want iedereen snapt: als je ergens iets kunt
bereiken met kinderen, is het wel in de vrouwenopvang. Nu het systeem er bij iedereen
goed inzit, kunnen we kijken hoe we instrumenten meer op maat kunnen inzetten. Ook
inhoudelijk kan het beter. Hoe voer je een bepaald gesprek optimaal? Maar ook: hoe maken we een veiligheidsplan aantrekkelijk voor
het kind? Nu ziet dat er zo formeel uit, terwijl
het juist bedoeld is voor het kind zelf.’

Aandacht

‘Het is niet erg als een kind in een gesprek gaat huilen. Daar moet je als hulpverlener nooit bang voor
zijn. Het gaat erom dat een kind als het straks 19
is, denkt: er is iemand die naar me heeft geluisterd
en heeft geprobeerd me te helpen. Je hoeft het niet
gelijk op te lossen en emoties horen erbij. Ik heb
als gedragswetenschapper de hulpverleners van
Rosa Manus begeleid in het werk. Een punt van
discussie was de spanning tussen vertrouwen en
openheid. Een hulpverlener mag een kind niet beloven dingen geheim te houden. Stel dat een kind
je vertelt dat het elke avond klappen krijgt in het
appartement, daarover kun je niet zwijgen. Een
andere uitdaging is het contact met de vader. Hij
heeft gezag en het recht om te weten hoe het met
zijn kinderen gaat, als de veiligheid het toestaat.
Contact is ook in het belang van het kind. Dat was
voor hulpverleners – en ook voor veel moeders behoorlijk wennen.’
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Steffelien Buikema
gedragswetenschapper

a nita van zeijl (gemeent e l e i d e n )

Kinderen een goede
start geven
De gemeente Leiden zei ondubbelzinnig ja op de vraag de invoering
van Veerkracht mede te financieren. Het past in de gemeentelijke
visie om problemen aan te pakken aan de voorkant.
‘changemakers’ zoeken het debat met
hun leeftijdgenoten, met scholen worden
debatmiddagen gehouden en voor het
VMBO zijn er de lessenreeksen Wensen
en grenzen. ‘De beeldvorming bij jonge
mensen over seks, man-vrouwverhoudingen en homoseksualiteit vinden wij
heel belangrijk. Daarom investeren we
erin dat met een brede groep jongeren
bespreekbaar te maken.’

Preventie is de kern van het denken
over jeugd in Leiden, vertelt beleidsmedewerker huiselijk geweld, Anita van
Zeijl. ‘Het is ongelooflijk belangrijk dat
kinderen in de opvang een nieuwe goede start kunnen maken. Uit onderzoek
weten we dat slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld groot risico
lopen in dezelfde valkuil te stappen
als hun ouders. Stelselmatig aandacht
besteden aan de kinderen, hen helpen
ervaringen te verwerken en weerbaar
te maken voor de toekomst, is cruciaal
om de intergenerationele overdracht
van geweld te stoppen.’

Lerende organisatie

De aanpak en preventie van huiselijk
geweld is een verantwoordelijkheid
geworden voor alle gemeenten sinds in
2015 veel taken naar gemeenten zijn gegaan. In de regio Hollands Midden is een
regionale visie vastgesteld waarin onder
andere is opgenomen hoe gemeentelijke
teams en andere partners samenwerken
om het geweld te stoppen. Eén van de
ambities is beter in beeld te krijgen wat
de effecten zijn van hulpverlening. Veilig
Thuis, Rosa Manus en Kwintes, de vrou-

De nadruk op preventie komt ook tot
uiting in andere programma’s van de
gemeente op het brede terrein van
jeugd. Zo doet Leiden mee aan de
WE CAN young-campagne gericht
op respectvol met elkaar omgaan
en bewustwording van grenzen op
seksueel en relationeel terrein. Jonge
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‘Kinderen moeten uit de situatie van
geweld en een beter leven krijgen
dan hun ouders’
op de kinderen.’ Gezinnen worden gedurende een jaar drie maal bevraagd. Rosa
Manus volgt vrouwen en kinderen uit de
opvang na een kort ambulant nazorgtraject. In de regio MiddenHolland worden
gezinnen in de ambulante hulpverlening
gevolgd en Veilig Thuis gaat ten behoeve
van de monitor gezinnen volgen die in
‘kindspoor’ zitten. Dat wil zeggen dat er
sprake is geweest van huiselijk geweld
en dat kinderen daar getuige van zijn
geweest.
‘Het belangrijkste is dat er aandacht is
voor kinderen, dat zij uit de situatie van
geweld komen en een beter leven krijgen
dan hun ouders. Ook straks als volwassene, daarom hechten we ook zo veel
belang aan het werken met Veerkracht,’
zegt Van Zeijl. De samenwerking met
Rosa Manus bevalt goed. ‘Op basis van
het bedrijfsplan en geregeld open overleg
hebben we het volste vertrouwen dat
Rosa Manus er de schouders onder zet.’

wenopvang in Midden Holland, gaan
daarom in overleg met de gemeenten
een outcome-monitor uitvoeren, vertelt
Van Zeijl. ‘We willen graag weten hoe gezinnen die te maken hebben gehad met
huiselijk geweld, de hulp ervaren. Hoe
heeft de veiligheid zich ontwikkeld? Wat
heeft geholpen en wat juist niet? Doel is
om als lerende organisatie onze aanpak
verder te ontwikkelen. Ook met het oog
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Evaluatie Veerkracht
In 2015 hebben we Veerkracht in de volle breedte van de
methodiek ‘gedraaid’. Wat leverde het op? Een greep uit de
evaluatie door onze medewerkers.

Kind

✓ Kind voelt zich gehoord, veilig en op zijn gemak
✓ Het contact tussen kind en hulpverlener wordt intensiever
✓ Risicokinderen komen in beeld

Vaders

✓ Vaders worden sneller en beter betrokken
✓ Het contact met de kinderen wordt sneller hersteld

Doorverwijzen

✓ We signaleren het als een kind specialistische hulp nodig heeft en
organiseren die hulp

Rosa Manus, de organisatie

✓ Meer samenwerking tussen verschillende disciplines
✓ Medewerkers zijn getraind en hebben ervaring opgedaan
✓ Veerkrachtactiviteiten worden vanzelfsprekend onderdeel van de
dagelijkse praktijk
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Veerkracht definitief onderdeel
van het werkproces
De methodiek Veerkracht kent veel instrumenten en technieken.
We hebben nu gewerkt en ervaring opgedaan met alle instrumenten.
Dat vergde een aanzienlijke tijdsinvestering. Nu zijn we zover dat
Veerkracht definitief onderdeel wordt van onze organisatie en
werkprocessen. Daarbij willen we werken met een verplichte basis
van Veerkracht. Dit zijn de kernactiviteiten die noodzakelijk zijn om de
kerndoelen te bereiken: herstel van de veiligheid en de ontwikkeling van
het kind, de ouders ondersteunen bij de opvoeding en het ouderschap
en het cliëntsysteem te ondersteunen bij het herstel van een leven
zonder geweld. Alle hulpverleners kennen de kaders van Veerkracht. De
instrumenten en technieken die geen deel uitmaken van de verplichte
basis blijven natuurlijk beschikbaar en inzetbaar. Of en wanneer deze
elementen worden ingezet, beoordelen hulpverleners zelf of in overleg
met elkaar om de kerndoelen van Veerkracht bij elk kind te bereiken.
Want, daar gaat het om!

Dit zijn onze conclusies
✓ Veerkracht werkt heel goed
✓ Alle elementen en instrumenten zijn waardevol
✓ Veerkracht uitvoeren met alle elementen en instrumenten die de
methodiek aanreikt, vergt te veel capaciteit
✓ We gaan werken met een verplichte basis, de instrumenten en
technieken die daar niet inzitten blijven beschikbaar en zijn facultatief
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Collage over Veerkracht gemaakt door kinderhulpverlener Else Meerman.
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