
Advies Veiligheid in de hulp  
 
 
Dit advies komt voort uit de themabijeenkomst Veiligheid in de  hulp van JONG doet 
mee! op 31 oktober 2019 bij Schakenbosch. Door jongeren, instellingen, gemeenten  
en deelnemers als o.a. jeugdombudsman Yvette Nass en hoogleraar jeugdrecht  
Marielle Bruning is met elkaar nagedacht over de diverse aspecten van verbeteren  
van de veiligheid. In vervolg op de themabijeenkomst is dit advies opgesteld dat relevant  
is voor alle betrokkenen bij de hulp aan jongeren.  
 
 
Leefklimaat 

1. Zorg dat alle instellingen waar jongeren verblijven regelmatig leefklimaat onderzoek doen.  
 

2. Bespreek de uitkomsten van het leefklimaatonderzoek en maak samen met de jongeren een 
verbeterplan. 
 

3. Evalueer vervolgens of alle acties zijn uitgevoerd en bespreek of dingen verbeterd zijn 
 
Separeren 

4. Separeer jongeren alleen in uiterste noodzaak.  Het heeft vaak een enorme (negatieve) 
impact op jongeren. 
 

5. Bespreek met de jongeren, individueel en ook in de groep, waarom separeren noodzakelijk 
was, hoe het gedaan is (praktisch) en wat dit met ieder doet.  
 

6. Hou de mogelijkheid van vrijwillige separatie, dit is een minder traumatiserende vorm.  
 

Veiligheid in de (nacht)opvang 
7. Zorg voor een goede ontvangst bij de (nacht)opvang. Zodat jongeren zich welkom voelen en 

goede informatie krijgen over regels, mogelijkheden, rechten en plichten.  
 

8. Maak het mogelijk dat een jongere zich veilig en vertrouwd voelt. Dat kan bijvoorbeeld 
doordat  
a.    Er iemand mee kan gaan  
b. Je eerst een keer mag komen kijken  
c. De huisregels gedoseerd verteld worden. Niet alles in een keer bespreken. Later nog een 

keer rustig doornemen en/of op papier meegeven. 
 

9. Kijk bij elke plaatsing of de groep wel veilig is voor de jongere die je daar wil plaatsen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan LHBT jongeren of jongeren die slachtoffer zijn geweest van seksueel 
misbruik. 

 
Geweldloos verzet 

10. Geweldloos verzet is een nieuwe methodiek. Jongeren hebben daardoor minder negatieve 
ervaringen met repressie en dwang. Informeer alle (jeugd)hulporganisaties in Haaglanden 
over de methodiek van Geweldloos verzet en de ervaringen ermee.  

 
    


