ZorgOog Flevoland
ZorgOog Flevoland is het instrument voor professionals bij vermoedens
van verschillende vormen van mishandeling, inclusief huiselijk geweld,
onder jeugd, ouderen en ontspoorde (mantel)zorgers.
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Bij huiselijk geweld moet voorkomen worden dat er een overdracht ontstaat waarbij geweld van de ene generatie overgaat
op de volgende. Kinderen die slachtoffer of getuige zijn van
huiselijk geweld lijden hieronder. Het komt vaak voor dat deze
kinderen in hun volwassen leven zelf pleger of weer slachtoffer
worden. Of dat het slachtoffer van partnergeweld later pleger
wordt en/of omgekeerd. Het ene moment heeft iemand de rol
van slachtoffer, het andere moment die van pleger. Om deze
cirkel van geweld en deze zogenaamde intergenerationele overdracht te stoppen, is het belangrijk om ouders en kinderen na
voorvallen met huiselijk geweld te ondersteunen.
Bij de preventie en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling hanteert men in Flevoland het principe van
systeemgericht werken als uitgangspunt.
Het stappenplan in ZorgOog
1.

Signaleren

2.

Collegiale consultatie

3.

Gespreksvoering; bespreking met ouders,
opvoeders of jongeren

4.

Ernst afwegen, veiligheid inschatten en zorg afwegen;
zorg en veiligheid bepalen

5.

Beslissen; afweging Verwijsindex

6.

Evalueren en nazorg; toeleiding naar zorg of zelf zorg
verlenen

ZorgOog is te benaderen via http://www.zorgoog.nl.
U komt in het overzichtsscherm waar u een keuze kunt maken
uit één van de drie varianten.
Daarnaast heeft iedere ZorgOog-variant een eigen, unieke url:


ZorgOog Ouderen
http://ﬂevoland-ouderen.zorgoog.nl



ZorgOog Volwassenen
http://ﬂevoland-volwassenen.zorgoog.nl
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ZorgOog Jeugd en Gezin

afdeling Beleid en Onderzoek

ZorgOog is ook voor andere gemeenten in Nederland beschikbaar via de stichting vCJG. In de Achterhoek maakt men reeds
gebruik van ZorgOog. De stichting vCJG zorgt voor een
landelijke validatie van de landelijke protocollen door middel
van contacten met diverse kennisinstituten.

Colofon

http://ﬂevoland-jeugdengezin.zorgoog.nl
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