
 BOUWSTENEN ACUTE EN STRUCTURELE VEILIGHEID
Bij de bouwsteen ‘Acute en Structurele veiligheid’ ligt de focus op het in kaart brengen van de 
patroon die maakt dat de veiligheid van de kinderen in het geding is gekomen en wat maakt dat de 
problemen in stand blijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee soorten veiligheid en 
daardoor zijn er ook twee bouwstenen opgesteld, namelijk ‘Acute veiligheid’ en ‘Structurele veilig-
heid’ (zie onderstaand schema). Acute veiligheid is gericht op het direct bescherming bieden aan 
het kind omdat het kind op dat moment acuut in gevaar is. Structurele veiligheid is erop gericht 
om duurzame veiligheid en stabiliteit in een gezin te realiseren, zodat er ook op langere termijn 
geen sprake is van onveilige situaties. Dit onderscheid helpt om enerzijds de acute veiligheid te 
waarborgen, maar anderzijds de structurele veiligheid niet uit het oog te verliezen en toe te 
werken naar blijvende veiligheid in een gezin.  

 Bouwsteen acute veiligheid 
Voor acute veiligheid stel je voor het veiligheidsplan de volgende vraag: welke (veiligheids-)
afspraken zijn er nu nodig om de acute veiligheid te waarborgen?
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Aanleiding

Wie zijn de mensen?

VEILIGHEIDSPLAN
• Doel: de acute veiligheid waarborgen
• Zolang dit een ‘6’ is, heb je de tijd om 
 het patroon te analyseren
• Zolang dit een ‘6’ is, heb je de tijd om 
 de blijvende verandering te realiseren 
 (= veranderplan)
• Als deze lager dan een ‘6’ is, moet je 
 terug naar je veiligheidsplan en acties   

inzetten totdat deze weer een ‘6’ is.

ARIJ: 
veiligheidstaxatie

Zorgen en 
krachten

Afspraken 
overeengekomen 

ondergrens en hoe 
deze waarborgen

Veiligheidstaxatie instrument ARIJ
Wanneer je de veiligheidstaxatie met de ARIJ toetst, kijk je naar de mate van acuut gevaar in een 
gezin. Per item zijn er drie conclusies mogelijk: veilig, onveilig, direct veilig stellen. Je taxeert de 
volgende zaken:

• fysieke mishandeling
• seksueel misbruik
• ernstige verwaarlozing
• psychiatrische problematiek opvoeders, direct gevaar kind
• gedragsproblemen waardoor het kind een gevaar voor zichzelf is
• acute ernstige psychische mishandeling
• ontvoering dreiging
• andere vormen van directe kind onveiligheid

Onderdelen veiligheidsplan
In het veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

1. Aanleiding: 

 Wat is de concrete situatie geweest die heeft gemaakt dat we een veiligheidsplan gaan maken? 
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Wie heeft gemeld, wanneer is dit gebeurd, wat is er concreet gebeurd?

2. Zorgen en krachten: 

 Wat zijn de acute veiligheidsrisico’s? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Wat zijn de 
concrete zorgen? Wat zijn de concrete krachten die compenserend kunnen zijn op de acute 
zorgen?

3. Veiligheidsafspraken: 

• Wat zijn de afspraken om de acute zorgen te verkleinen?
• Welke krachten kunnen we aanboren in het netwerk?
• Wat is de met het gezin overeengekomen ondergrens ten aanzien van de acute veiligheid?
• Wat is het plan als de ondergrens wordt overschreden?

 Bouwsteen structurele veiligheid
Voor structurele veiligheid stel je voor het veranderplan de volgende vragen: welke patronen 
moeten worden doorbroken, wat is de haalbare eindsituatie? Wat is er veranderbaar in het gezin 
en wat moet (blijvend) gecompenseerd worden? 

VERANDERPLAN
• Doel: blijvende verandering, 

structurele veiligheid

• Doorbreken patroon

• Van symptomen naar in 

stand houdend

• Goed genoeg

• Haalbaar: veranderbaar en 

te compenseren

• Als de zorgen toenemen of 

nieuwe zorgen: 

veiligheidsplan aanpassen
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Onderdelen veranderplan (= onderdeel van het (gezins)plan)
In het veranderplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

1. Patronen: 

 Welke onderliggende patronen moeten worden doorbroken in het gezin?
 
2. Haalbare eindsituatie: 

 Wat is voor het gezin een haalbare eindsituatie? De haalbare eindsituatie is de situatie waarin 
de veiligheid van de kinderen niet meer in het geding is en ook niet meer komt.

 
3. Veranderbaar en te compenseren: 

 Om te komen tot een realistisch en uitvoerbaar veranderplan is het van belang om vanuit de 
haalbare eindsituatie helder te krijgen wat veranderbaar is en wat (blijvend) gecompenseerd 
moet worden. Wat is veranderbaar? Daar kan met het gezin aan gewerkt worden. Wat moet 
(blijvend)gecompenseerd worden? Hoe kan dit ingericht worden?
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