IN FRIESLAND
Als professional van een
wijk- en gebiedsteam kunt
u de expertise inzetten van
een gebiedsgebonden
SAVE-team met vaste
aanspreekpunten.
Een SAVE-team bestaat uit
medewerkers van
Regiecentrum Bescherming
en Veiligheid,
William Schrikker Groep en
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
Op afroep is het adviesteam
van de Raad voor de Kinderbescherming beschikbaar.

SAVE
staat voor
SAmenwerken
aan
VEiligheid
Hoe kunt u het SAVE-team inzetten?
Binnen een SAVE-team zijn specifieke expertise en
bevoegdheden gebundeld die bescherming en veiligheid van jeugdigen waarborgen. Als u zich zorgen
maakt over de veiligheid van een kind binnen een
gezin kunt u contact opnemen met de collega’s van
het SAVE-team. Gezinnen hebben regie over hun
eigen leven en ouders zijn als eerste verantwoordelijk
voor de opgroei- en opvoedsituatie van jeugdigen.
Door intensieve samenwerking wordt de eigen kracht
en regie binnen het gezin weer versterkt.

Wat biedt SAVE?
SAVE heeft beroepsgeregistreerde en gespecialiseerde medewerkers die werken volgens vastgelegde,
specifieke en beproefde werkwijzen. Ze bieden expertise op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis in de breedste zin van het
woord. Van advisering tot begeleiding. SAVE neemt
niet over maar voegt in en vult aan. SAVE blijft zo
lang als nodig en zo kort als mogelijk. Hierbij staat
altijd de eigen kracht en de regie van de jeugdige, het
gezin en het netwerk voorop.

Geeft advies
SAVE sluit op maat aan bij de behoefte van de sociale
wijk- en gebiedsteams. Soms volstaat een telefonisch
consult. Een andere keer wordt er een actieve rol gevraagd. Dit kan deelname aan een casusoverleg zijn,
het met u meegaan naar een gezin om de risico’s
bespreekbaar te maken of het ondersteunen bij het
opstellen van een veiligheidsplan van het gebiedsteam.

Geeft uitvoering aan begeleiding
In opdracht van de sociale wijk- of gebiedsteams kan
het SAVE-team begeleiding en ondersteuning bieden.
Hierbij stelt het team heldere voorwaarden en zet zijn
positie daarbij duidelijk neer. Binnen het vrijwillig kader
wordt er onderzocht wat er nodig is in het gezin en
binnen het netwerk van het gezin, om de veiligheid van
het kind te herstellen en duurzaam te borgen.

Geeft uitvoering aan gedwongen
maatregelen
Hierbij gaat het om maatregelen die door de rechter
zijn opgelegd. Dit kunnen een ondertoezichtstelling,
voogdijmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel zijn.
SAVE voert de maatregel in opdracht van de rechter uit
en neemt de regie op zich en werkt daarbij nauw samen met de wijk- of gebiedsteams.
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SAVE-team Noordwest-Friesland
SAVE-team DDFK
SAVE-team Leeuwarden West
SAVE-team Leeuwarden Oost
SAVE-team Tytsjerksteradiel / Achtkarspelen
SAVE-team Smallingerland
SAVE-team Súdwest
SAVE-team De Fryske Marren
SAVE-team Heerenveen
SAVE-team OWO

Hoe bereikt u het SAVE-team?
Er zijn in Friesland 10 gebiedsgerichte SAVE-teams.
Wilt u advies of opdracht geven voor de begeleiding
van een gezin? Neemt u dan contact op met een van
de vaste contactpersonen van uw SAVE-team.
Naast de directe nummers van het SAVE-team kunt u
ook bellen naar het centrale nummer van SAVE:
058 – 233 37 77
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Veilig Thuis Friesland
U kunt advies vragen aan het lokale SAVE-team waar
Veilig Thuis Friesland deel van uitmaakt. Of u belt
naar het centrale nummer van Veilig Thuis Friesland
bij adviesvragen over nieuwe casuïstiek of voor het
melden van signalen van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld.
Telefoonnummer: 0800 - 2000
Voor meer informatie: www.veiligthuisfriesland.nl

Spoed4Jeugd
Voor hulp in crisissituaties blijft Spoed4Jeugd het
aangewezen aanspreekpunt. Spoed4 Jeugd is 24 uur
per dag bereikbaar en beschikbaar om direct crisishulpverlening te bieden.
Telefoonnummer: 0800 – 776 33 45 (dag en nacht
bereikbaar). Voor meer informatie: www.spoed4jeugd.nl
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SAVE-teams bestaan uit medewerkers van:

Jeugdbescherming
& Reclassering

