Beoordeling
van risico’s en
veiligheid
Wat is het?

In het kader van de OTS is het
onze taak om de waarschijnlijkheid te taxeren dat een kind in
de toekomst (opnieuw) verwaarloosd, mishandeld of misbruikt zal
worden. Bij elke kernbeslissing en
steeds wanneer er zich belangrijke
veranderingen voordoen beoordelen we of het kind veilig is in de
situatie waarin het zich bevindt.
Dit document geeft je een raamwerk voor het denken over risico’s
en veiligheid.

Inleiding

Hoe graag we het ook zouden willen, er is geen garantie op veiligheid te
geven en er is nooit volledige zekerheid dat risico’s zich niet voordoen.
Door een brede, onderzoekende, kritische en evenwichtige benadering zetten
we erop in om zo scherp mogelijk de situatie van het kwetsbare of eerder
mishandelde / verwaarloosde kind te taxeren. En daarmee overbruggen we
de schijnbare tegenstelling tussen de ernst van het (kinderbeschermings)
probleem en de hoop van het oplossingsgerichte werken. De beoordeling van
risico’s en veiligheid is een constructief proces dat gericht is op het gezamenlijk
bouwen aan oplossingen. Problemen en oplossingen zijn geen tegenstellingen.
Professionele risicotaxatie en het bouwen aan een samenwerkingsrelatie
gaan samen.

Zorgen en krachten

We brengen de zorgen, risico’s en gevaren heel precies en feitelijk in kaart.
We onderzoeken de afschuwelijke omstandigheden waarin het mishandelde
kind verkeert of heeft verkeerd. Op dezelfde precieze en feitelijke manier
onderzoeken we daarnaast ook de krachten en de bestaande veiligheid.
We grijpen daartoe elk sprankje kracht, hoop en capaciteit aan.

Professionele kennis en de kennis van de familie
en het netwerk

We gebruiken onze professionele kennis, onder meer door het gebruiken
van de Veiligheidslijst-plus. Daarmee verbinden we professionele empirische
kennis over risico’s en veiligheid met wat we observeren in het gezin en
lezen in de rapportage van anderen.
Naast onze eigen professionele kennis zetten we echter expliciet in op het
benutten van de kennis van de familie en hun netwerk. De beoordeling van
risico’s en veiligheid is een proces, dat we altijd samen met alle betrokkenen
ondernemen. Zowel professionals rondom het gezin als de mensen uit het
sociale netwerk. Van de kinderrechter tot het kind, van de gezinsvoogd tot
de grootouders, van de buren tot de leerkracht: alle mensen rondom het kind
en het gezin worden erbij betrokken.

Vanuit een constructieve samenwerkingsrelatie

In alles wat we doen rondom het in kaart brengen van risico’s en
veiligheid houden we aandacht voor het realiseren van een constructieve
samenwerkingsrelatie met het kind, de ouders en alle belangrijke mensen
daar omheen.
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Onderstaand schema, ontwikkeld door Andrew Turnell,
geeft de samenhang van de risicotaxatie weer.
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