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HANDELINGSVERLEGENHEID BIJ HUISELIJK GEWELD
WERKEN NAAR VEILIGHEID IN GEZINNEN
MET BEHULP VAN DE VEILIGHEIDSSCHAAL EN DE 3 KOLOMMEN METHODE
WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE ?
De Solution-Focussed Therapy(SFT) is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer
en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwakee. Zij sluiten nauw aan bij de
empowerment beweging in het maatschappelijk werk in Amerika. Veel maatschappelijk
werkers (o.a. Insoo Kim Berg) hebben een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
methodiek geleverd. Dat maakt hun interventies zeer geschikt voor het maatschappelijk
werk maar ook voor allerlei andere professionals in het sociaal domein.
EMPOWERMENT
De Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (K.O.T.) is een van de best uitgewerkte
methodische vertalingen van de empowerment gedachte. De K.O.T. is in zijn praktische
uitwerking een methodisch manier van specifieke vragen stellen, waarmee de hulpverlener
de eigen krachten van de cliënt bloot kan leggen en de motivatie tot veranderingen kan
oproepen. De methodiek impliceert een zeer respectvolle houding naar de cliënten, hun
wensen en mogelijkheden. Zij sluit goed aan bij de cliënt door binnen zijn referentiekader te
blijven. In deze methodiek krijgen cliënten bovendien de “macht” om de doelstellingen van
de hulpverlening en de middelen hoe die te bereiken zelf te bepalen.
Vanuit de basismethodiek Oplossingsgericht Werken zijn diverse andere methoden
ontwikkeld. Eén daarvan is een methode die is geschreven en ontwikkeld om de veiligheid in
gezinnen te vergroten. Deze methode heet de “Signs of Safety“.
Eén van de belangrijkste onderdelen van deze methode is het gebruik maken van de
schaalvraag die als hulpmiddel gebruikt wordt om tot een veiligheids-/risicotaxatie in
gezinnen te komen. Gezinnen waarover zorgen bestaan betreffende de veiligheid en het
welbevinden van kinderen.
Vanuit onze compassie met deze gezinnen, met de hulpverleners die met deze gezinnen
werken én de overtuiging een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van
de veiligheid hebben we deze 1-daagse training ontwikkeld.
Gedurende deze trainingsdag zal door het leren hanteren van de risico-taxatieschaal het
zorgvuldig inventariseren volgens de 3 –kolommen methode centraal staan:
Wat zijn de zorgen ?

Wat gaat er goed ?
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Wat moet er gebeuren ?
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Teneinde hier meer duidelijkheid in te krijgen gaan we gebruik maken van jullie eigen
casuïstiek. Daarnaast gaan we zorgvuldig en met een gerichte focus onze eigen waarneming
inventariseren door onze intuïtie “op te waarderen” van:
“Het is alleen maar mijn gevoel“
naar
“Ik zal dit gevoel niet voor niets ervaren“
Je gaat dan merken dat je veel meer kleine dingen, voorvallen naar boven haalt die met
elkaar een duidelijker zicht geven op de signalen die je al allemaal had waargenomen maar
wellicht niet (voldoende) serieus genomen. Ook vraagt deze taxatie naast het “uitlepelen“
van je intuïtie dat je net zo zorgvuldig en gericht moet gaan focussen op wat er wél goed
gaat.
Zodoende kom je tot een realistischer inventarisatie, vergroot je je handelingsvaardigheid en
doe je ouders recht door beide kanten van de medaille te belichten. Deze inventarisatie
heeft het voordeel dat je in het gesprek met ouders over je waarneming concreter wordt en
de mogelijkheden om in vage termen te spreken beperkt. Verder blijkt uit ervaring dat de
inhoud van de gesprekken meer voorbeelden/incidenten bevatten die hebben
plaatsgevonden waarin ouders zich eerder zullen herkennen omdat wij de gebeurtenissen
niet hebben “vertaald“ naar onze hulpverleningstaal maar naar het concrete voorval. Ook
voelen en ervaren cliënten zich meer gehoord en gezien door de moeite die we moeten
nemen dat wat wél goed gaat te benoemen, daar tevens bij stil te staan en met concrete
voorbeelden te moeten komen waardoor ook de kans op samenwerking met het gezin
toeneemt!
In de praktijk blijkt dit een betere manier om signalen van kindermishandeling makkelijker
bespreekbaar te durven maken zonder beschuldigend c.q. vrijblijvend te zijn!
Ondanks de veronderstelde zwaarte die dit thema met zich meebrengt merken wij dat
hulpverleners zich lichter voelen door de manier waarop zij deze dag persoonlijke
handvatten vinden en ontwikkelen waardoor de drempel om dit soort gesprekken te voeren
aanmerkelijk wordt verlaagd.
Werkers raken gemotiveerd om deze gesprekken te voeren omdat ze zich
handelingsvaardiger voelen. Ze hebben een werkbare vorm gevonden om eindelijk uiting te
geven aan de zorgen waar ze al zo lang mee rondlopen.
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