Family Finding

Liefde is het belangrijkste wat een mens nodig heeft:
Wie houdt van dit kind
Wie zou er van dit kind kunnen houden
Wie wil leren van dit kind te houden

Family Finding
Family Finding -> Signs of Safety.
En heeft als uitgangspunt dat het voor ieder mens belangrijk is om betekenisvolle banden te hebben met familie en/of andere mensen om het gevoel
te hebben verbonden en geliefd te zijn. En alleen van daaruit in staat is om te herstellen van traumatische gebeurtenissen in het leven en
veerkrachtig te kunnen zijn in het goed om kunnen gaan van negatieve gebeurtenissen.
Vier uitgangspunten:
1. Ieder kind heeft een directe en een uitgebreide familie.
2. Eenzaamheid komt veel voor bij kinderen die uit huis zijn geplaatst en kan gevaarlijk en verwoestend zijn.
1e dag uit huis is ook 1e dag terug naar huis en/of netwerk.
3. Een regulier en/of zinvol contact met familie en betrokken volwassenen geeft kinderen het gevoel dat zij er toe doen en geeft hun hoop ( hoe
klein ook het gebaar soms -> een kaartje, een appje).
4. De enige factor die voor kinderen verschil kan maken is door kinderen levenslang te verbinden met familie en betrokken volwassenen om hun
heen, zodat zij ervaren dat zij er toe doen. ( Zelfs beter dan traumatherapie!)
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Start Family Finding
In kaart brengen van de ernst van de onveiligheid van de situatie/onveiligheid voor het kind:
1.
2.
3.

4.
5.

Duur van de betrokken hulpverlening, verhuizingen, schoolwisselingen.
ACE score: vragenlijst invullen ( hoe hoger de score, hoe groter het risico op ernstige gevolgen voor
het kind, dus hoe groter de noodzaak dat er NU wat moet gebeuren).
Toxische/chronische stress ( is er een ouder beschikbaar nu, of geweest in het verleden, die het kind
heeft kunnen helpen om stress te reduceren. Wie ondersteunt het kind hier nu in? Hoe groot is de
noodzaak?)
Eenzaamheid ( kalenderen)
De grootste onvervulde behoefte van het kind: wat heeft dit kind voor nu het meeste nodig om te
kunnen blijven leven, te voelen, zich gezien te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. (Vaak is dat
liefde i.p.v. veiligheid, omdat zonder mensen om je heen die geborgenheid en liefde geven je geen
toekomstige veiligheid kan creëren. )

Hoe doe je dat, familie vinden/zien?
• Mensen geven vaak aan dat zij geen netwerk hebben en/of vrienden of dat zij geen beroep op hun
willen doen.
• Praktische tools die je in kan zetten om meer zicht te krijgen op familie en/of netwerk die met het
gezin mee wil denken en ondersteunen om het voor de toekomst veiliger te maken en te houden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mobility mapping
Hoeveel mensen interview
Familie en netwerk reünie
Waarde interview
Familie en netwerk veiligheidscirkels
Olievlek
Formuleren van Biggest Unmet needs

• Ervaren en uitproberen = leren, vast houden en uitbouwen! ( Vanaf de start van je traject!)

Wat is…….
Mobility mapping.
•

= tekenen van het eerste huis waar ze gewoond hebben( eerste dat ze zich kunnen herinneren). Dan vervolgens heel veel vragen stellen over
wie woonde er naast je?, wie kwam je tegen als je naar school ging, wie was op school je favoriete meester/juf en wat maakte dat je dat
vond?, zat je op club/vereniging/sport? En zo ook voor de huizen daarna. N.B. je gaat op zoek naar betekenisvolle mensen in het leven van de
persoon.

Hoeveel mensen interview
•

Hoeveel mensen heb je in je leven ontmoet? Hoeveel mensen vond je daarvan aardig? Hoeveel mensen daarvan waren aardig voor jou?
Hoeveel mensen daarvan hebben wel eens iets voor je gedaan? Met hoeveel mensen daarvan zou je weer contact willen hebben?

•

Welke mensen zou je kunnen vragen of ze bij een bijeenkomst willen zijn?

•

Als je een schatting zou moeten maken van hoeveel mensen je hebt ontmoet in jouw leven van je geboorte tot nu. Hoeveel zouden dat er dan
zijn? Dan ordenen per levensfase wie er in je leven waren/zijn. Wie zijn er nu nog in je leven van die mensen, en van wie van de mensen waar
je nu geen contact meer mee hebt, zou je willen dat ze in je leven zijn? (idee: op flap uitwerken en omcirkelen met kleuren)

De familie en netwerk reünie:
•
Stel dat je samen met alle mensen die je kent en gekend hebt, die je aardig vindt, een picknick in het park gaan doen. Als herinnering aan deze
leuke dag vraag je een voorbijganger een foto te maken waar jullie met z’n allen onder die mooie boom staan. Wie staan er allemaal op die foto?

En verder…..
Waarde interview
•
Wat is voor jou belangrijk in het leven dat je je kinderen mee wilt geven?
•
Van wie heb jij dat geleerd? Enz.
Familie/netwerk veiligheidscirkels: 5 cirkels:
•

A: cirkel 1: mensen die alles al weten, mensen die een beetje weten en mensen dit niets weten

•

B: cirkel 2: mensen die alles moeten weten , mensen die iets moeten weten, mensen die er niets van moeten weten

•

C: cirkel 3: mensen die je kind zou willen betrekken, mensen die je kind oké vindt om te betrekken, mensen die je kind niet zou willen
betrekken

•

D: cirkel 4: mensen die we makkelijk kunnen betrekken, mensen die we kunnen betrekken als het zou moeten, mensen die we never nooit
kunnen betrekken

•

E: mensen die de gezinsvoogd/rechter nuttig zouden vinden, mensen die zij misschien nuttig zouden vinden, mensen die zij niet nuttig zouden
vinden.

Olievlek: in schema tekenen om persoon/kind heen de mensen van zijn/haar netwerk en dan vervolgens per persoon uit het netwerk het netwerk
van die persoon opschrijven.
•

Dat verbreed de mogelijkheden om te kijken naar wie wat kunnen betekenen.

Ten slotte
• Wetenschappelijk onderbouwing is ook belangrijk onderdeel van FF. Maar voor nu niet verder
uitgelegd.
• Family Finding wil families en de mensen om hun heen wijzen op hun verantwoordelijkheid om
kinderen in een veilige omgeving op te laten groeien voor een langere periode en met elkaar kijken
wat en wie hierin nodig zijn.
• Stel niet uit wat ook morgen kan!! (Familie netwerk bijeenkomst/informatiebijeenkomst ook binnen
ASH traject!?)
• Daarnaast heeft het ook een positieve effect op betrokken hulpverlening die vaker eerder kan
afsluiten of minder intens betrokken hoeft te zijn.

Casus uit de praktijk:

Stellingen:
1. Je hebt altijd een verantwoordelijkheid om te zorgen voor je neefje of nichtje. Dat is je plicht als familielid.

2. Er is zoveel gebeurd afgelopen tijd. Het is belangrijk dat je tot rust komt en er even geen contact is met je
familie.

3. Jouw vader heeft voor zoveel onveiligheid gezorgd, je kunt maar beter geen contact hebben met zijn kant van de
familie.

4. Als een kind opgroeit in een liefdevol pleeggezin, waar ze gezien wordt en van haar gehouden, dan is de
biologische familie minder van belang.

5. Oma in Turkije kan er zeker toe bijdragen dat het gevoel van eenzaamheid bij haar 10 jarige kleindochter, die in
een pleeggezin verblijft, afneemt.

