Voor u ligt de nieuwsbrief van de Stichting MC van Beek. Met deze extra editie
willen we u informeren over de training in Veilige Handen die binnenkort weer
wordt gegeven. U leest ook de ervaring met deze training van één van de
deelnemers. Onderaan de nieuwsbrief staat de link waarmee u zich kunt
aanmelden.

Aanbod training in Veilige Handen 22 juni 2021
Graag nodigen we u uit voor deelname aan de training In Veilige Handen op 22 juni 2021. De
Stichting MC van Beek hecht groot belang aan sociale veiligheid (beschermd zijn tegen
grensoverschrijdend gedrag). In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u hier uitgebreid over
geïnformeerd. Sinds 2019 maakt sociale veiligheid onderdeel uit van de aanvraagprocedure
van de Stichting MC van Beek. Instellingen die een aanvraag voor een nanciële bijdrage
indienen, vragen we ook onze ‘Veiligheidschecklist’ in te vullen. De checklist bestaat uit 10
items zoals ‘We hebben een gedragscode over (on)gewenst gedrag in de relatie medewerkerbewoner’, ‘We vragen een VOG op bij de aanname van nieuw personeel’ en ‘We hebben
beschermende- en risicofactoren in kaart gebracht’.
Download de Checklist
We eisen niet dat instellingen álle genoemde maatregelen in huis hebben. We hechten
echter veel waarde aan bejegenings- en preventiebeleid. Daarom is het hebben van een
gedragscode en het opvragen van een 'Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) wel vereist.
Om in aanmerking te komen voor een nanciële bijdrage van Stichting MC van Beek dient u
dit te hebben, of op korte termijn te realiseren.
De checklist kan verder gezien worden als een groeimodel, waarin instellingen aan steeds
meer punten kunnen gaan voldoen.
Ter ondersteuning biedt de Stichting MC van Beek instellingen (voor max. twee deelnemers
per instelling) een volledige vergoeding van de kosten voor deelname aan de Training In
Veilige Handen aan.
Leden van het bestuur van de Stichting en een aantal instellingen hebben afgelopen najaar
deze training gevolgd. Hieronder leest u de ervaring van een van de deelnemers.

Ervaring met de training In Veilige Handen

Interview van Anja Reijersen van Buuren van ‘De Grote Geer’ te Houten, door Ina van
Beek
Anja en Wim zijn de gezinshuisouders van ‘De Grote Geer’ in Houten, een gezinshuis dat 26
maart 2021 de deuren heeft geopend voor circa 10 jeugdigen. Een gezinshuis is een
kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Het biedt hen opvang
in een gezin, in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen een vaste basis en
bieden professionele begeleiding.
Anja en Wim namen eind 2020 deel aan de training ‘In veilige handen’. Deze training konden
ze volgen op kosten van Stichting MC van Beek. De training werd geven door Ronald Hetem
van het Kennisinstituut Movisie i.s.m. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV). Drie bestuursleden namen ook deel aan deze training (die vanwege Corona online
werd gegeven). Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van Anja en Wim; hoe beviel het en wat
zijn mogelijke verbeteringen?
Anja “De training kwam op een uitstekend moment voor ons. We zijn al sinds 2001
pleegouders. En we ontvangen in het voorjaar 2021 de eerste jongeren in het verbouwde
huis ‘De Grote Geer’.”
Ze is enthousiast over de training: “We wilden natuurlijk het sociale veiligheidsbeleid op orde
hebben, maar hoe doe je dat? Het is iets waar je tegenop ziet, maar door de training is het
overzichtelijk geworden. Het wordt heel concreet en behapbaar. Bijvoorbeeld door het

opstellen van huisregels, dat biedt iedereen veiligheid, voor de bewoners maar ook voor de
(vrijwillige) medewerkers; zo gaan we met elkaar om. Dat biedt een fundament voor het
veiligheidsbeleid. Het is jn dat de training ook aandacht besteedde aan methodieken zoals
het ‘Vlaggensysteem’. Dat helpt bij inschatten van eventueel grensoverschrijdend gedrag en
geeft houvast hoe te handelen.”
Zodra ze gestart zijn, komt er vast behoefte aan verdieping. Bijvoorbeeld met de focus op het
maken van een veiligheidsplan. (Regionale) intervisie in een groep zou welkom zijn.
Anja: “Organiseer dat op locatie van een huis/organisatie, het is zo leerzaam en inspirerend
bij elkaar mee te kijken.” Ze heeft als tip de training en mogelijke verdiepingsmodule en
intervisie te laten accrediteren, zodat het meetelt voor bijvoorbeeld de verplichte bijscholing
bij de Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daar gaat de Stichting zeker mee aan de slag. We wensen
Anja en Wim veel succes en de jongeren een jne en veilige plek om op te groeien.
De training ‘In Veilige Handen’ wordt 22 juni 2021 weer gegeven. Deelnemers kunnen via de
Stichting MC van Beek kosteloos deelnemen (max. twee deelnemers per instelling). De
training wordt gegeven door de NOV, hopelijk ‘live’ op een locatie naast Utrecht CS. Als de
ontwikkelingen rond het coronavirus dat niet toelaten, wordt de cursus digitaal gegeven. We
hopen u dan te ontmoeten. Zie Training ‘In veilige handen.
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