Persuitnodiging Jongerenwelzij n

Interviewmogelijkheid Andrew Turnell,
Australische grondlegger van Signs of Safety
op maandagnamiddag 25 april 2016
Brussel, 20 april 2016. Op uitnodiging van het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn is Andrew Turnell, de
Australische grondlegger van Signs of Safety (SoS), een paar dagen in ons land. Hij is hier om consulenten en
leidinggevenden van de afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en sociale diensten jeugdrechtbanken
(SDJ) verder op te leiden in deze krachtgerichte en oplossingsgerichte benadering waarbij de veiligheid van het
kind centraal staat.
Signs of Safety wordt in de komende maanden en jaren volledig uitgerold binnen de diensten van Jongerenwelzijn
en past ook in het beleidsplan Jeugdhulp 2.0 om gevat op te treden in situaties van verontrusting. Nu al wordt
SoS voor een deel gebruikt als leidende methodiek binnen aantal regionale diensten.
Jongerenwelzijn heeft voor deze methodiek gekozen omdat ze al in verschillende landen haar meerwaarde heeft
bewezen. Aan de basis liggen de ervaringen en expertise van tal van jeugdhulpverleners. De methodiek is
wetenschappelijk onderbouwd.

Andrew Turnell.
Signs of Safety (SoS) is een benadering die door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren negentig in Australië
is ontwikkeld. Hun doel was te komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de
veiligheid van de kinderen centraal staat. De doelgroep betreft vooral multi-problem gezinnen waarvan de
kinderen niet veilig zijn en er sprake is van bedreiging, verwaarlozing en/of mishandeling. Inmiddels wordt de
benadering in delen van Amerika, Canada, Engeland, Zweden, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland en Japan
toegepast.
Positieve aanpak
SoS is gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie. Deze richt zich op de al aanwezige krachten en sterke kanten
van een cliënt omdat in de praktijk is gebleken dat dit tot betere resultaten leidt. Eerder dan telkens weer de
tekorten en de problemen in de verf te zetten. Mensen hebben de capaciteit om zelf oplossingen voor hun
problemen te bedenken.
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Creatief in woord en beeld
Naast een positieve en oplossingsgerichte benadering, werkt SoS vaak met creatieve rollenspelen en creatieve
uitwerkingen in woord en beeld. Ouders en jongeren wordt bijvoorbeeld gevraagd hun bestaande en wenselijke
wereld te tekenen.

Interesse om even een stukje van de vorming mee te volgen en aansluitend de man achter het concept te
ontmoeten?
Dat kan, op maandag 25 april: Auditorium Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
Van 15 tot 16u30: vorming
Van 16u45 tot 18u00: interviewmogelijkheid Andrew Turnell / consulenten Jongerenwelzijn / (vooraf
opgenomen) en anonieme getuigenissen cliënten over hun ervaringen met SoS.
Graag inschrijven voor vrijdagmiddag 22 april, 15 uur, bij :

Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jongerenwelzijn, per mail:
peterjan.bogaert@jongerenwelzijn.be
Of tel: 0476 41 00 46
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