
SIGNS OF SAFETY® 2.0
COMBINATIE TRAINING

Volledig aanbod van basistraining en 
training veiligheidsplanning

Live training met collega’s vanuit verschillende organi-
saties uit heel Nederland

Werken in eigen casuïstiek

Signs of Safety is de meest bekende en gewaardeerde benaderingswijze zowel in Nederland 
als daarbuiten als het gaat om vergroten van de veiligheid in gezinnen waar zorgen zijn over de 

veiligheid. Veel tools vanuit Signs of Safety zijn bekend zoals de 3 kolommen, de 3 huizen en het veiligheidsplan. Eenieder die 
werkt in gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid weet dat je geen veiligheid creëert door tools in te zetten maar dat lange 
adem en een totale benaderingswijze met vriendelijke vasthoudendheid nodig is.
In dit aanbod vind je zowel de basistraining waarin je leert een analyse te maken met gezin en netwerk om helderheid te krijgen 
over welke zorgen er spelen, wat er al goed gaat en wat er moet gebeuren. Je leert daarin ook netwerk te vinden die actief kunnen 
zijn in het leven van de kinderen. En met kinderen te praten over hoe het met hen gaat.
In de verdiepingstraining ga je aan de slag met de echte veiligheidsplanning. Je leert een traject uit te werken wat je met gezin en 
netwerk deelt waarin uitgewerkt staat hoe je stap voor stap werkt aan veiligheid. Je leert de zorgen met de volwassenen te vertalen 
in een woord en beeldverhaal voor de kinderen en ook hoe je het veiligheidsplan met gezin en netwerk voor iedereen begrijpelijk 
maakt in woord en beeld. 

BASISTRAINING  
28 en 29 maart en  
17 en 18 april 2023

VEILIGHEIDSPLANNING  
10 en 11 oktober en  

6 en 7 november 2023
PRIJS

€1400 per persoon voor het geheel
Vroegboek korting: €1300 per per-

soon voor het geheel, indien aange-
meld voor 1-1-2023
Basistraining: €725

Veiligheidsplanning: €725
(NB: alleen te volgen als je al de basistraining 

gevolgd hebt bij een van de  
gelicensieerde trainers)

LOCATIE 
De Helden van Kien, Bremhorst 1, Sint-Oedenrode

AANMELDEN
events-nl@signsofsafety.net

Het aanbod

• 8 trainingsdagen op een fijne locatie begeleid door minstens 2 Signs of Safety gelicenseerde trainers.
• Koffie, thee en lunch worden verzorgd.
• Aan de slag met casuïstiek uit de groep, waar je in de praktijk verder mee kunt.
• Samenwerken en leren met collega’s vanuit verschillende organisaties en delen van het land.
• Theorie en voorbeelden op papier.
• Een van de casussen uit de groep wordt door de trainers uitgewerkt tijdens de training en krijg je na 

de training toegestuurd.

signs
safetyOF

®



De trainers
Petra Rozeboom: Trainer 
Petra heeft gewerkt v.a. 1995 in de jeugdhulpverlening bij zorgaanbieders en jeugd-
bescherming in Noord-Nederland. De laatste tien jaar als praktijkbegeleider, teamleider en 
bij meerdere Signs of Safety implementatietrajecten betrokken. Ze is gelicensieerd trainer 
Signs of Safety en betrokken bij de ontwikkeling Signs of Success® JR2.0. In haar werk denkt 
zij vanuit dat wat wel kan om de veiligheid of het succes te vergroten.

Altijd met het gezin en niet over het gezin. Waardoor je zicht krijgt op de verschillende perspectieven. Zij is 
oprecht nieuwsgierig naar de ander en neemt dit mee in haar werk met gezinnen en in haar traingen  
en coaching. 

Lotte Strik: Trainer & Consultant 
Lotte heeft gewerkt als trainer en supervisor in de jeugdhulp, vluchtelingenwerk, maat- 
schappelijk werk en vrouwenhulpverlening in Nederland sinds 2000. Voordat zij trainer was 
werkte zij als ambulant gezinsbehandelaar in Zuid Nederland. Ze is gelicensieerd trainer 
Signs of Safety, geregistreerd supervisor en was 14 jaar lang post-HBO Docent. Haar man- 
ier van werken is, focussen op wat werkt, veel vragen stellen, kinderen betrekken in het 

werk en eenvoudig taalgebruik hanteren, juist ook in lastige situaties. Zij gelooft dat alle kinderen zich 
geliefd, veilig en begrepen mogen voelen en dat het belangrijk is dat ze begrijpen wat er in hun leven geb-
eurde en wie en wat hen nu kan helpen.

Marieke Vogel: Trainer & Consultant 
Marieke traint, coacht en begeleidt meerdere jeugdzorginstellingen en gemeenten in Ned-
erland bij het borgen van Signs of Safety. Daarnaast begeleidt Marieke implementatie- 
trajecten op overheidsniveau in o.a. IJsland en België. Marieke heeft 30 jaar ervaring in de 
Jeugdzorg en jarenlang zelf met gezinnen gewerkt en in de praktijk geleerd wat het vraagt 
en oplevert om vanuit Signs of Safety te werken.

Marieke is Regionaal Directeur voor het continent van Europa voor Elia, het moederbedrijf achter Signs of 
Safety International.
Voor Marieke staat compassie voor gezinnen, netwerk en werkers centraal, samen kunnen we verschil ma- 
ken en ervoor zorgen dat kinderen in veiligheid en omringt door mensen die hen liefhebben opgroeien.

Marion Henneman: Trainer & Consultant
Marion heeft als maatschappelijk werker gewerkt met families en kinderen in de jeugd-
bescherming en psychiatrie. Ze heeft training en coaching gegeven aan werkers,  
gedragswetenschappers en leidinggevenden. 
Sinds 2012 werkt zij fulltime aan de implementatie van Signs of Safety. 

Praktische kennis, ervaring, enthousiasme en passie voor het samen werken aan veiligheid, zo simpel mo-
gelijk, met compassie, zonder naïef te zijn.

Accreditatie
SKJ geaccrediteerd 

Registerplein geaccrediteerd 
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