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ELK GEZINSLID 
BLIJVEND VEILIG

DOEN WAT
NODIG IS

DOOR SAMENWERKING
MET PROFESSIONALS

Blijvend
Veilig

www.blijvendveilig.nl
info@blijvendveilig.nl

Blijvend Veilig is een samenwerking van Jeugdbescherming  
regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, Samen Doen, William Schrikker Stichting 
en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. 

Samenwerking  
met het lokale veld

Voor ieder gezinslid
van 0 tot 100 jaar   

Directe én 
blijvende veiligheid

Eén team  
voor veiligheid

Gezamenlijke werk- 
wijze én maatwerk

VOOR 
PROFESSIONALS



een blijvend veilige basis creëreneen blijvend veilige basis creëren
SAMENWERKEN EN REFLECTEREN

ervaringen verwerken en aan de toekomst bouwen
BLIJVENDE VEILIGHEIDDIRECTE VEILIGHEID 

geweld en onveilig gedrag stoppen

 Blijvende veiligheid voor ieder  

gezinslid van 0 tot 100 jaar.

Samenwerking in de wijk 
We werken als specialistische veiligheidsexperts samen met 
lokale teams in en met een gezin. Doen wat nodig is voor 
de cliënt én de professionals uit de lokale teams is het uit-
gangspunt. Wij voeren zelf (indien nodig) gedwongen hulp uit 
en zoeken ook dan de samenwerking met de lokale teams. 
Specialistische hulp voor kinderen en ouders kan worden 
toegevoegd.

Constante reflectie 
Wij geloven dat reflectie de zorg verbetert. Met een zelf- 
kritische houding kijken we naar ons eigen gedrag. Draagt  
het bij aan blijvende veiligheid? We maken ruimte om dilem-
ma’s te bespreken en te verdiepen. Zo benutten we onze  
brede kennis en kunde op het gebied van veiligheid. En  
blijven we lerend in beweging en omarmen we vernieuwing.  

Samen vooruit 
Blijvend Veilig is een samenwerking van Jeugdbescherming 
regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, Samen Doen, William Schrikker Stichting 
en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Samen ontwikkelen 
wij een gezamenlijke werkwijze op het gebied van veiligheid.

Blijvende veiligheid  
voor alle gezinsleden
Blijvend Veilig ondersteunt gezinsleden van 0 tot 100 jaar.  
De vraag ‘Wat heeft een gezin nodig om blijvende veiligheid  
te realiseren voor alle leden?’ staat centraal.

Directe én blijvende veiligheid
We werken aan veiligheid op korte termijn 
(directe, risico gestuurde veiligheid) en op 
de lange termijn (stabiele, herstelgerichte 
veiligheid). Daarnaast kijken we naar de  
achterliggende persoonlijke, opvoedings-  
en relatieproblemen die voor onveiligheid 
(misbruik, verslaving, geweld) zorgen. En  
we helpen bij praktische problemen in huis-
vesting en financiën. Zo scheppen we ruimte 
voor duurzame verandering en blijvende 
veiligheid.


