INHOUDELIJKE VISIE - Visie op veilig opgroeien en leven
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KIND, GEZIN & BURGERS

PROFESSIONAL & SYSTEEM

Liefdevolle en betekenisvolle relaties
zijn noodzakelijk voor gezond
opgroeien en leven

Betekenisvolle relaties zijn essentieel
in het bereiken van effect; veiligheid
en een positief toekomstbeeld

> Wij zijn ons bewust dat een liefdevolle omgeving en betekenisvolle relaties noodzakelijk zijn voor gezond opgroeien en leven.
> Wij realiseren ons dat ons brein ons grootste aansturingsmechanisme is en bepalend voor opgroeien en leven.
> Wij zetten ons vakmanschap in om hechting in de opvoeding
en leven in (sociale) verbindingen te herstellen en stimuleren.
> Wanneer verbindingen (tijdelijk) verminderen of doorbroken
worden, tonen we blijvend respect voor de oorsprong en
loyaliteit.
> Wij zijn altijd alert op signalen van trauma en interveniëren zo
snel mogelijk.
> Wij bieden ouders, directbetrokkenen de kennis en ondersteuning om recht te doen aan de behoeftes, de ontwikkeling
van jeugdigen/naasten.
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Wederzijdse beïnvloeding:
ontwikkeling en opvoeding
als co-regulatie

GARANDEREN VEILIGHEID

EMOTIONELE- &

EMOTIONELE WARMTE

GEDRAGSONTWIKKELING
STIMULEREN
IDENTITEIT
REGELS EN GRENZEN
GEZINS- & SOCIALE RELATIES
STABILITEIT

KIND

SOCIALE PRESENTATIE
ZELFZORGVAARDIGHEDEN

> Wij werken samen met de jeugdige, gezin, netwerk en belangrijke mensen uit de verschillende leefgebieden.
> Wij werken samen volgens de principes van vertrouwen, binding
en duidelijkheid over richting en kader.
> Wij werken samen (in de keten) met respect (voor ieders rol en
expertise), openheid en transparantie.

Eigen kracht, de ‘extended family’ |
het werken met het netwerk helpen
duurzame veiligheid en een positief
toekomstbeeld tot stand brengen
> Wij activeren sociale denkkracht en steun omdat het een
cruciale voorwaarde is om duurzaam te veranderen.
> Wij geloven in de mogelijkheden van de jeugdige, ouders en
burgers en hun omgeving. We richten ons op samenwerking,
eigen regie en eigen kracht.
> Wij motiveren tot verandering door het bieden van hoop, vertrouwen en onderzoek van wat gezinsleden helpt en belemmert.

GEZINS- & OMGEVINGSFACTOREN
VOORGESCHIEDENIS EN

FUNCTIONEREN GEZIN

BREDERE FAMILIE

WOONSITUATIE

WERKSITUATIE

FINANCIËLE SITUATIE

SOCIALE INTEGRATIE GEZIN

FACILITEITEN EN BRONNEN VAN

HULP EN STEUN IN DE

OMGEVING

> In navolging van onze opdracht is de norm van opgroeien en
leven ‘goed-genoeg’.
> Wij zien de piramide van behoeften/zelfdeterminatietheorie als
fundering onder opgroeien en leven.
> Wij houden bij onze hulp rekening met de context waarin
opvoeding plaats vindt.

BASALE VERZORGING

COGNITIEVE ONTWIKKELING

WERKRELATIE SPOEDHULPVER-
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Een GOED GENOEG opvoed- en
leefsituatie geeft voldoende basis
voor ontwikkeling en functioneren

OPVOEDINGSCAPACITEIT

GEZONDHEID

LENER EN GEZINSLEDEN

> Wij handelen vanuit de kennis dat ieder kind en ieder mens een
eigen, uniek ontwikkelings-en levenspad heeft, dat vanuit aanleg, opvoeding en in interactie met de omgeving is gevormd.
> Wij zien ontwikkeling en hechting als een transsectioneel
proces waarbij ouders en kinderen voortdurend wederzijds
invloed op elkaar uitoefenen.
> Wij zien breinontwikkeling als basis voor ontwikkeling wat
verloopt via een sequentieel pad (in een vastomlijnde volgorde).
> Omdat er op verschillende vlakken opeenvolgende processen
zijn en wederzijdse beïnvloeding, kijken we naar problemen op
verschillende niveaus.

ONTWIKKELINGSBEHOEFTEN KIND
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De bedoeling en de waarde zijn altijd
voorliggend op het systeem
(hoe mensen de dingen georganiseerd
hebben)
> Wij zijn ons bewust van de intentie achter ons handelen en hoe
dit samenhangt met het doel.
> Wij stellen de inhoud en wat nodig is altijd boven hoe dingen
geregeld zijn en geld.
> Wij zijn een lerende organisatie en leveren vakbekwame zorg om
de best mogelijke uitkomst (voor kinderen en gezinnen) te
faciliteren.

Bron: Framework for the Assessment of Children in Need
and their Families (Department of Health, 2000).

Grip op veilig leven

