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Veilig Vooruit gaat uit van dat wat goed gaat
in het gezin.
Iedereen komt aan het woord.
U maakt samen een veiligheidsplan.
U voert met uw kinderen en mensen om u
heen het veiligheidsplan uit.
Veilig Vooruit duurt ongeveer vijf maanden.

Veilig Vooruit

Meer informatie

Samen zorgen voor
een veilig thuis

Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.
Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Wat is het?
Gezinsprogramma ‘Veilig
Vooruit’

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Voor wie is het?
Kinderen in een onveilige
thuissituatie en hun
opvoeder(s)
Hoe lang duurt het?
Gemiddeld vijf maanden
Wat is het doel?
Een thuissituatie waarin
kinderen veilig wonen en
opgroeien

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Misschien maakt u of uw omgeving zich zorgen om
de situatie bij u thuis. U ziet spanning in het gezin:
de sfeer is vaak onprettig voor u en uw kind(eren).
Is er voldoende aandacht voor de kinderen?
Worden ze goed verzorgd en zijn ze veilig?
Misschien is de situatie al uit de hand gelopen en
is uw kind uit huis geplaatst. In het programma
‘Veilig Vooruit’ gaat u aan de slag om de situatie te
verbeteren.
In dit programma werkt u samen met de mensen
om u heen, zoals familie en bekenden. Samen
maakt u de situatie thuis weer prettig en veilig.
Voor iedereen in het gezin.

Veilig opgroeien is belangrijk. Voor een goede
ontwikkeling van uw kinderen is het belangrijk dat zij
opgroeien in een veilige, niet bedreigende omgeving.
Maar soms lukt dit niet. U kunt uw kind niet genoeg
aandacht geven. Er is veel ruzie in het gezin of er is zelfs
wel eens geweld gebruikt. Mogelijk moet uw kind
tijdelijk ergens anders wonen totdat de situatie
veranderd is.

Bij elkaar blijven
Door het volgen van het programma Veilig Vooruit
zorgt u ervoor dat uw kind thuis kan blijven wonen. Als
uw kind al uit huis is geplaatst, werkt u er aan dat uw
kind weer naar huis komt. Dreigt er een
ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing? Het
programma Veilig Vooruit biedt ook na een melding bij
de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk uitkomst.

Niet alleen, maar samen
Gelukkig gaan er ook veel dingen goed. Dat is de kracht
van uw gezin. Die kracht heeft u nodig, om de dingen die
niet goed gaan, aan te pakken. Dat kunt u samen doen
met mensen die u en uw gezin goed kennen: een
familielid, een goede vriendin, een leraar van school. In
een startgesprek overlegt u met de hulpverlener van
Youké wie u kan helpen. Zo staat u er niet alleen voor.
En u weet wat er van u verwacht wordt.

Een toekomstplan
De belangrijkste vraag is: hoe maken we van uw gezin
(weer) een veilig thuis, met minder zorgen? Een veilige
leefomgeving voor uw kinderen. Iedereen krijgt de kans
te vertellen wat er goed gaat en wat er anders moet.
Ook uw kind praat en doet mee in het programma. Alle
afspraken staan in het ‘veiligheidsplan’: een plan waar
iedereen achter staat en aan meewerkt en dat voldoet
aan de vereiste voorwaarden voor veiligheid.

Hoe lang duurt het?
Het programma duurt gemiddeld vijf maanden. In die
periode heeft u ongeveer wekelijks een afspraak met
een hulpverlener van Youké. Dat is meestal bij u thuis
en soms op het kantoor van Youké. U bespreekt hoe het
gaat met de afspraken in het ‘veiligheidsplan’: komt
iedereen de gemaakte afspraken na? Wanneer
iedereen vindt dat uw gezinssituatie voldoende
verbetert en weer veilig is, rondt u het programma
‘Veilig Vooruit’ af.
Het is de bedoeling dat u na deze periode op eigen
kracht verder kunt met steun van mensen om u heen.
Als het nodig is, krijgt u na het afsluiten van ‘Veilig
Vooruit’ nog enkele maanden begeleiding. Dan werkt u
aan andere doelen die ook belangrijk zijn voor uw gezin.

