Informatie voor ouders

Consulent Veilig
Opgroeien
Hulp bij ernstige opvoedproblemen

Er zijn zorgen over het veilig kunnen opgroeien van uw kind.
Daarom gaat een consulent Veilig Opgroeien u helpen. De consulent
Veilig Opgroeien gaat samen met u, uw gezin
en de hulpverlener(s) (en evt. andere
betrokkenen) werken aan een veilige
situatie voor uw kind.

Eerst samen de situatie in
kaart brengen
De consulent brengt samen met
u de opvoedsituatie van uw
kind(eren) in kaart.
Jullie bespreken samen
verschillende vragen,
bijvoorbeeld:
•

Wat gaat er goed en wat
zijn de zorgen?

•

Wat heeft u al geprobeerd
om de zorgen aan
te pakken?

•

Wat is er volgens u
nodig om uw kind veilig te
laten opgroeien?

•

Wie is er belangrijk voor u en
uw kind?

•

Wie in de familie-, vrienden- of kennissenkring
kan meedenken en meehelpen?

•

Is er ook professionele hulp nodig voor uw gezin? Welke?

De consulent Veilig Opgroeien werkt zoveel mogelijk samen met de hulpverleners
die u al kent.
Samen een plan opstellen
Als de situatie duidelijk is, gaat u samen met de consulent een plan maken.
Hierbij kunt u ook mensen betrekken die uw gezin willen helpen en die belangrijk
voor u zijn. In het plan schrijft u op wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen.
In het plan schrijft u ook op hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen
en binnen welke tijd. De consulent legt u uit welke regels er gelden voor
goede veiligheidsafspraken.
Samen werken aan de verbeteringen
Als in de loop van de tijd de opvoedsituatie verbetert of verandert, past u samen
met de consulent en uw netwerk het plan aan. Als de situatie onvoldoende
verbetert, overlegt de consulent met de gedragswetenschapper of het plan nog
kan slagen of dat er iets anders nodig is. Soms wordt er dan een onderzoek bij
de Raad voor de Kinderbescherming aangevraagd. Zij kunnen onderzoeken wat
er verder nodig is wanneer het plan niet lukt. Wanneer er een onderzoek wordt
aangevraagd wordt dit altijd verteld aan de ouders met gezag.
Op eigen kracht verder
Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, kan het traject Veilig
Opgroeien worden afgesloten. U kunt dan zelf verder met behulp van mensen die
belangrijk voor u zijn en waar nodig betrokken hulpverlener(s).

Vragen en informatie
De consulent Veilig Opgroeien helpt u graag verder.
Tel: 14 0522
Website: www.meppel.nl

