
Veiligheid

Wat wĳ van jongeren en ouders horen

Wat wĳ van professionals horen

Wat wĳ in het nieuws horen

er wordt te weinig gedaan aan pesten en ruzies op
school
door slechte ervaringen met jeugdzorg voelen jongeren
zich niet veilig om hulp in te schakelen bĳ onveilige
situaties
Bĳ grote problemen, zoals mishandeling of huiselĳk
geweld, vinden jongeren het lastig om hulp te vragen bĳ
professionals, dan gaan ze eerder naar vrienden 
bĳ onveiligheid thuis is school een veilige omgeving.
Praat daar liever niet over thuis, omdat het school dan
onveilig maakt
niet veilig voelen in woongroep
Borg de veiligheid in pleeggezinnen
jeugdbescherming en voogd moeten beter luisteren naar
kinderen, dan kunnen ze veiligheid beter inschatten
willen beter voorbereid worden op wat ze kunnen
verwachten bĳ een uithuisplaatsing

door angst voor consequenties durven
ouders geen hulp te vragen en gaan zorg
mĳden
gesprek met jeugdbescherming wordt als
traumatisch ervaren
gespreksverslag van jeugdbescherming bevat
vooroordelen
onveiligheid in het gezin zorgde voor angst
en mentale problemen bĳ alle gezinsleden
Kind wordt gezien als crimineel, maar niet
goed geholpen. Ze zĳn te afwachtend.
Behoefte aan sociale controle door ouders en
preventieve hulp.
onvoldoende geïnformeerd over rechten bĳ
onveiligheid en besluiten van rechter

Signalen

Gaan we in 2023 mee aan de slag

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zĳn er
in de periode 2016-2020 onder minderjarigen

659 gevallen van mensenhandel gemeld.
Daarbĳ ging het 341 keer om seksuele
uitbuiting. De laatste jaren zĳn deze

netwerken door de online wereld, de
achterhaalde seksuele voorlichting op scholen

en verschuivende morele grenzen onder
jongeren alleen maar groter geworden en ook

een stuk minder goed zichtbaar.

Jongerenwerk: veiligheid is een gevoelig
onderwerp door bĳv. privacy en risico op

bedreigingen.

Sinds de decentralisatie (2015) gaat het steeds
slechter in de jeugdbescherming. Er gaat veel
mis bĳ uithuisplaatsen en terugplaatsen van
kinderen. Dit zorgt voor trauma's bĳ kinderen

en ouders.

Hulpverleners durven vaak niet te praten
met kinderen over heftige onderwerpen

vanuit hun eigen angst dat ze iets losmaken
bĳ de kinderen

Onvoldoende rechtsbescherming
bĳ uithuisplaatsing

 "Als er problemen zĳn rondom ouders, stellen
we een kind onder toezicht. Wat we willen is

de mogelĳkheid om een heel gezin onder
toezicht te stellen."


