EXPERTISECENTRUM

TRAINING: RISICOTAXATIE
IN DE JEUGDZORG

Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met
complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze
expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe
scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is
een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u
voorlichting geven of training.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons
actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud
en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een
training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen
wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn een door CEDEO en CRKBO erkend opleidingsinstituut en onze trainingen zijn
geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Daarmee voldoen wij aan de
hoogste kwaliteitsnormen. De CRKBO registratie heeft voor u als bijkomend voordeel dat
u geen btw betaalt.

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Risicotaxatie in
de jeugdzorg.

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

TRAINING

RISICOTAXATIE IN DE JEUGDZORG
Als jeugdzorgwerker wilt u de best mogelijke zorg bieden aan kwetsbare kinderen. Zeker als
ouders (tijdelijk) onvoldoende in staat zijn een veilige ontwikkeling van hun kind mogelijk te
maken, is hulp geboden. Het weloverwogen beoordelen van de veiligheid is daarin essentieel.
Zowel voor de kwaliteit van de zorg voor het kind en zijn ouders, als voor de samenwerking
met andere hulpverleners.
Krijgt u als jeugdzorgwerker te maken met een (mogelijk) onveilige opvoedsituatie en vraagt
u zich af:

•
•
•
•
•
•

Is dit kind wel veilig thuis?
Hoe onderbouw ik het onderbuikgevoel van onveiligheid van dit kind?
Welke tools kan ik gebruiken bij het inschatten van veiligheidsrisico’s?
Hoe bepaal ik de ernst van mijn zorgen over een kind?
Hoe maak ik mijn zorgen over een kind concreet?
Hoe bespreek ik de (on)veiligheid met ouders zonder de samenwerking te verliezen?
Een deskundige trainer met praktijkervaring helpt u graag deze en andere vragen te beantwoorden.
In 1 dagdeel komen de verschillende risicotaxatie-instrumenten en het model van de drie kolommen
uit het oplossingsgericht werken uitgebreid aan bod. Met een casus uit de praktijk oefent u met deze
instrumenten. Daarnaast is er aandacht voor de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming waarbij
de richtlijn uithuisplaatsing uitgelicht wordt. Na afloop kunt u de veiligheidsrisico’s met behulp van
de instrumenten beoordelen en een plan maken voor het vervolg. U kunt deze training desgewenst
uitbreiden met een extra dagdeel. Daarin oefent u, met inzet van een trainingsacteur, in het voeren
van gesprekken met ouders binnen de risicotaxatie.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook
aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven.
Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op.
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Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12

Velperweg 75

E contact@jbgld.nl

6824 HH Arnhem

W www.jbgld.nl

