CAMINO
Thuisbegeleiding – Signs of Safety (SOFS)
Informatie voor ouders

WAT IS EEN SOFS BEGELEIDING ?
 Een traject waarbij je samen met je gezin en je netwerk
(familie/vrienden/kennissen) aan de slag gaat met de
ongerustheden die er zijn over de kinderen.
 Jullie kiezen zelf min. 5 personen die het goed voor
hebben met jullie en die je wil betrekken om samen na
te denken over afspraken zodat de kinderen op elk
moment veilig kunnen zijn.
s

 Deze afspraken worden samengebundeld in een
veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan zorgt ervoor dat
iedereen op elk moment weet wat er van hem verwacht
wordt en dat iedereen gerust is dat de kinderen op elk
moment veilig zijn.
 Om tot deze afspraken te komen zullen we regelmatig
samenzitten met je gekozen netwerk. Dit kan bij je thuis
of op een afgesproken plaats doorgaan. Deze
netwerkoverleggen staan centraal in de begeleiding.
s

 De stem van de kinderen gaan we ook beluisteren en
nemen we zorgvuldig mee in dit plan. Hiervoor hebben
we individuele gesprekken met de kinderen.
x

 Er werken ook nauw samen met de aanmelder. Die is
op de hoogte van de verschillende stappen in het plan,
evalueert mee en geeft aan of het plan voor voldoende
veiligheid zorgt. Bij de aanvang van de begeleiding geeft
de aanmelder duidelijk aan wat de gevolgen zijn indien
het plan niet werkt.

Duur van een begeleiding
6 maand om aan het plan te werken en 2 maand om na te
gaan of het plan werkt en te verfijnen.

Duur van een huisbezoek
2,5 uren begeleidingstijd per week.

Verslag
Na 45 dagen wordt er een handelingsplan opgemaakt met de
veiligheidsdoelen en na 6 maand hebben we een
veiligheidsplan.

Met wie aan de slag?
- Alle gezinsleden
- Je eigen netwerk
- De aanmelder

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?
De drie huizen/drie kolommen: We gaan met jullie en de kinderen in
gesprek om een zicht te krijgen op ieders zorgen, op wat er goed loopt
en wat er moet gebeuren opdat het thuis veiliger wordt.

Netwerkoverleggen: Dit zijn bijeenkomsten met je gekozen netwerk om
samen tot afspraken te komen. Hierover gaan we met jullie in gesprek.
Jullie duiden zelf ook een planopvolger aan.

Woord- en beeldverhaal: is een kort verhaal op maat van het kind dat
we samen met de ouders/netwerk
en de hulpverleners/aanmelder
maken om uitleg te geven aan de
moeilijke situatie binnen het gezin.
Hierin worden ook de verschillende
afspraken van het veiligheidsplan
getekend.

WAT HEBBEN WE NODIG OM TE STARTEN?




De bereidheid om netwerk te betrekken.
Transparantie, openlijk kunnen praten over de zorgen en deze
kunnen delen met je netwerk, aanmelder en hulpverlener.
Bij de start worden er onmiddellijk reeds een aantal afspraken
met betrekking tot veiligheid van de kinderen gemaakt.

REGIO
Sint-Niklaas, Lokeren,
Waasmunster, Zele,
Hamme, Laarne
Berlare, Dendermonde,
Wetteren, Wichelen,
Lebbeke, Buggenhout

VERTROUWENSPERSOON
Als je vragen hebt of hulp zoekt bij een jeugdhulpverlener mag je altijd
iemand meenemen die je vertrouwt, iemand bij wie jij je goed voelt. Die
persoon is dan je vertrouwenspersoon en zal je steunen waar het kan.
www.mijnvertrouwenspersoon.be

BEREIKBAARHEID
🏠 Camino is gelegen in de Poststraat 130, 9160 Lokeren
📞 De dienst is telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u en
van 13u tot 16u
🌐 www.beaufortvzw.be/lia/camino
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