Beste relatie,
Gemeenten die bestuurlijk en financieel verantwoordelijk
zijn voor de jeugdzorg, de komst van wijk- en gebiedsteams en samenwerken in andere zorgnetwerken: 2015
was een jaar waarin we een nieuwe jas hebben aangetrokken. Met een andere manier van werken én een nieuwe
naam. Niet meer als Bureau Jeugdzorg, maar als Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
Uiteraard hebben we ons al geruime tijd goed voorbereid
op deze veranderingen. Toch was het omschakelen. Het
opbouwen van nieuwe routines en netwerken kost energie en tijd. Desondanks hebben we ongelooflijk veel werk
verzet voor jeugdigen en volwassenen én hoge kwaliteit
geleverd. Dat geldt voor de medewerkers van Regiecentrum, maar ook voor de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, beleidsmedewerkers van de
gemeenten en alle andere samenwerkingspartners.
En daar zijn we trots op.
Het jaar 2015 was er één van volop dynamiek. Toch is het
goed om te zien dat deze andere manier van werken meerwaarde biedt. We hebben problemen sneller in kaart en
kunnen gerichter helpen. Ons doel blijft hierin altijd hetzelfde: het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Het is een missie waar onze organisatie zich ook in 2016
met hart en ziel voor in blijft zetten.
Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder
Jeanette Nijland, directeur / bestuurder

PS: Geheel in lijn met een jaar vol veranderingen hebben we het jaarbericht
in een nieuw jasje gestoken. Vanaf dit jaar kunt u ons jaarbericht online
lezen. Overzichtelijk, altijd beschikbaar en vooral een stuk duurzamer.
www.regiecentrumbv.nl/2015.
Op de achterkant vindt u de highlights van 2015.

Jaarbericht

2015

Grip op veilig leven

1 ORGANISATIE
2 ONDERDELEN
Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid bestaat sinds 2015
uit twee onderdelen: Jeugd- en
Gezinsbescherming en Veilig
Thuis Friesland.

10 SAVE-TEAMS VOOR
62 GEBIEDSTEAMS

234
ONDERTOEZICHTSTELLINGEN

In 2015 werden 234 jongeren
onder toezicht gesteld voor de
duur van een jaar. Een daling van
20% t.o.v. 2014.

Het aantal Save-teams in Friesland
die gebiedsgerichte aanpak bieden
als het gaat om jeugdbescherming,
jeugdreclassering en Veilig Thuis.

188

36 VOORLICHTINGEN
& 24 TRAININGEN
Deskundigheidsbevordering is een
belangrijke taak voor Regiecentrum.

In 2015 waren er 188 maatregelen
bij de Jeugdreclassering.

0-100

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK) en het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld (ASHG) gingen per 1 januari 2015 op
in Veilig Thuis Friesland. We zijn inzetbaar
voor de doelgroep van 0 tot 100 jaar als het
gaat om kinder- en ouderenmishandeling en
huiselijk geweld.

3111
Veilig Thuis Friesland gaf 3111 adviezen.
In 93% van de gevallen was de aanleiding
voor een adviesaanvraag kindermishandeling.
In totaal leidde Veilig Thuis 2769 zaken
naar zorg toe.

415 x BESCHERMINGSTAFEL

21,2
fte

531

Veilig Thuis Friesland is voorzitter van de
Beschermingstafel. We zijn één van de weinige
Veilig Thuis organisaties
die ook ouders en jeugdigen
uitnodigen voor de
Beschermingstafel.
Zo wordt niet over,
maar mét het gezin
gesproken.

415

Het aantal beroepsgeregistreerde
medewerkers van Regiecentrum dat
een bijdrage levert in de lokale wijken gebiedsteams.

Het aantal situaties waarin Jeugden Gezinsbescherming samen met
gebiedsteams extra ondersteuning en
begeleiding in vrijwillig kader boden
(beschermingsregie) in gezinnen.

058-2333777

0800-2000

0800-7763345

Het telefoonnummer van Regiecentrum,
Jeugd- en Gezinsbescherming, dat de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert die door de rechter zijn opgelegd.

Het telefoonnummer van Veilig Thuis dat 24/7
gebeld kan worden bij vragen over of meldingen
van kinder- en ouderenmishandeling of huiselijk geweld.

Het telefoonnummer van Spoed4Jeugd voor
spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die
worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychiatrische
problemen.

Meer cijfers, feiten en verhalen?

Ga naar www.regiecentrumbv.nl/2015 voor het complete jaarverslag.
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