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Terwijl op het gebied van risico- en
veiligheidstaxatie voor gezinnen in West-
Australië in de jaren negentig door An-
drew Turnell en Steve Edwards (1999,
2009) de oplossingsgerichte aanpak
Signs of Safety werd ontwikkeld, werkten
Susie Essex en haar collega’s in het En-
gelse Bristol eveneens aan een oplos-
singsgericht behandelmodel. Beide me-
thodieken vertonen aanzienlijke overlap
in gerichtheid en ambitie. Beide zijn ge-
richt op het maken van veiligheidsplan-
nen voor en met het gezin om de veilig-
heid van de kinderen in de toekomst te
borgen. Het team in Bristol speciali-
seerde zich echter in situaties waar mis-
bruik van een kind wordt ‘ontkend’ door
ouders of verzorgers, hetgeen het maken
van veiligheidsplannen ernstig bemoei-
lijkt. Omdat in het gangbare hulpverle-
nersparadigma de erkenning door de
dader vooraf dient te gaan aan het maken
van een werkzaam veiligheidsplan, lopen
in dit soort situaties overleggen meestal
vast. Essex en haar collega’s ontwikkel-
den een methode waarbij zij de best
haalbare oplossing probeerden te vinden
voor gezinnen waar kindermishandeling
of seksueel misbruik wordt ontkend, ter-
wijl er ernstige beschuldigingen zijn
geuit. Zij hebben een werkwijze ontwik-
keld waarbij er tot een goed veiligheids-
plan gekomen kan worden zonder dat de
vermoedelijke dader de beschuldiging
hoeft te erkennen, maar onderschrijft
zo’n plan te maken dat hij/zij nooit meer
beschuldigd kan worden, opdat in de

toekomst de veiligheid van het kind is
geborgd.

Nadat Turnell in 1996 op bezoek in
Bristol via het one-way screen had kunnen
observeren hoe de ‘Resolutions Ap-
proach’ door Essex en haar collega’s werd
toegepast, zette hij in Australië eenzelfde
team op. Gezamenlijk werd de werkwijze
doorontwikkeld en verder geprotocol-
leerd, hetgeen heeft geleid tot de publica-
tie Als er niets aan de hand is: een oplos-
singsgerichte methode bij ontkenning van
kindermishandeling.

In het boek worden op heldere en con-
crete wijze de zeven fasen van het volle-
dige behandelprotocol beschreven. Na de
theoretische en praktische uitgangspun-
ten gaan de auteurs in op de voorberei-
ding, het opbouwen van de werkrelatie,
het gezamenlijk met ouders en kinderen
het verhaal in ‘woord en beeld’ beschrij-
ven en tekenen, het opbouwen van een
goed veiligheidsnetwerk rond het gezin,
het maken van een definitief veiligheids-
plan, de uitwerking in een rollenspel met
de ouders van een gezin dat ‘hetzelfde
maar toch anders is’ en het opstellen en
bewaken van een gezinsveiligheidsplan.
De verschillende fasen worden onder-
bouwd en aan de hand van voorbeelden
concreet toegelicht, waarbij een onder-
scheid wordt gemaakt tussen het werken
met kinderen en het werken met jonge-
ren. De gehele behandeling omvat
meestal zestien tot twintig sessies van één
tot anderhalf uur. Voor het opzetten en
implementeren van één zinvol veilig-
heidsplan, waarbij voor het toezicht op de
uitvoering van het plan intensief wordt
samengewerkt met jeugdzorg of de kin-
derbescherming, wordt minstens een half
jaar uitgetrokken.
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terventie is er nog niet. Door Gumbleton
is in 1997 slechts op kleine schaal (bij
zeventien gezinnen) en zonder controle-
groep onderzoek gedaan. Slechts bij één
gezin bleek meer misbruik te hebben
plaatsgevonden. Hoewel op basis hiervan
geen uitspraken gedaan kunnen worden
over de effectiviteit, is het behandelproto-
col voldoende uitgewerkt om er in de
toekomst wel verder onderzoek naar te
kunnen doen.

Het boek zal in Nederland zeker zijn
weg vinden. Niet alleen vanwege de vlotte
schrijfstijl en goede vertaling, maar ook
doordat sommige onderdelen zoals ‘het
document in woord en beeld voor een
kind’ een weg zullen vinden binnen de
pleegzorg, bij echtscheiding, alcohol- en
middelenmisbruik en ernstige psychi-
sche problemen omdat daarmee gezins-
problematiek voor kinderen toegankelijk
kan worden uitgelegd.

Het boek is een aanwinst voor iedereen
die met kinderen en gezinnen werkt.
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Slachtoffers van kindermishandeling
getuigen. Zestien in totaal. Ieder op zijn
manier. Ze vertellen over vroeger en nu,
hun lijden en zoektocht naar herstel. Hun
woorden worden geı̈llustreerd met be-
klemmende en ontroerende foto’s. Een
boek dat kracht schenkt en tegelijk een
oproep inhoudt. In het woord vooraf vat
de samensteller het kernachtig samen:
‘Wie iets vermoedt, moet iets doen.’ (hg)

Peeters, Kathleen (2009). Vriendschap,
een GPS op Mars. Tielt: Lanoo & Houten:
Bohn Stafleu van Loghum.
978 94 905 1902 5, 110 p., b 19,95.

Modulair te gebruiken programma over
het concept ‘vriendschap’ voor normaal
begaafde jongeren met autisme van tien
tot zestien jaar. Handleiding voor bege-
leiders en werkboek voor jongeren. (MG)

boeken

167


