Beste relatie,

Met trots presenteren wij u onze terugblik op 2016:
een jaar dat in het teken stond van verbinden en
bouwen. Deze kaart is het jaarbericht in één oogopslag. Op www.regiecentrumbv.nl/2016 vindt u
alle achtergronden, resultaten en ontwikkelingen
bij Jeugd- en Gezinsbescherming, Veilig Thuis
Friesland en het gemeenteteam.
De ontwikkeling die onze organisatie heeft doorgemaakt,
is te vergelijken met de bouw van een huis. Waar we in
2014 de fundamenten legden, volgde in 2015 de oplevering. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de
inrichting. Iedereen die ooit verhuisd is, weet dat deze
klus vaak de meeste inspanning vergt.
Zo stonden we met de introductie van gebiedsgericht werken voor de uitdaging om de verbinding te zoeken met
de zestig wijk- en gebiedsteams. In alle Friese gemeenten
schoven onze mensen vanuit de multidisciplinaire Saveteams geregeld aan bij de wijk- en gebiedsteams. Maar
ook door te investeren in kennisontwikkeling kreeg die
samenwerking steeds meer vorm.
Er stonden ons meer uitdagingen te wachten. Werken
met nieuwe methodieken en protocollen, de komst van
nieuwe IT-systemen, nieuwe samenwerkingsverbanden.
Voor Veilig Thuis Friesland én Jeugd- en Gezinsbescherming was 2016 in alles een investeringsjaar. En ondertussen ging het werk gewoon door.
Gelukkig beschikken we over medewerkers die in al deze
dynamiek dat ene doel nooit uit het oog verliezen: het
voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld
in afhankelijkheidsrelaties. Op deze medewerkers zijn we
trots én zuinig. Het is dankzij hen dat onze organisatie
het verschil kan blijven maken in het leven van het kind.
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Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder
Jeanette Nijland, directeur / bestuurder

Op de achterkant vindt u de highlights van 2016.

Jaarbericht

2016
Grip op veilig leven

1 ORGANISATIE
3 ONDERDELEN

385

4804

In 2016 werken we vanuit één locatie: Leeuwarden.
De locaties Sneek
en Drachten zijn
gesloten. Regiecentrum bestaat
uit Jeugd- en
Gezinsbescherming, Veilig Thuis
Friesland en het
gemeenteteam.

JEUGDBESCHERMINGSMAATREGELEN

ADVIEZEN

Wij werken nauw samen met de 60
gemeentelijke wijk- en gebiedsteams
in Friesland. Dit doen wij onder
meer vanuit de tien gebiedsgerichte
Save-teams waarin onze medewerkers
van Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis Friesland deelnemen.

Vorig jaar werden in Friesland 320 nieuwe ondertoezichtstellingen (OTS) en 65
nieuwe voogdijzaken gestart. De gemiddelde duur van een OTS bedraagt 2 jaar
en 3 maand: dit ligt onder het landelijk
gemiddelde.

280

GEZINNEN
Het aantal gezinnen dat in 2016 begelei
ding in het vrijwillig kader kreeg.
Dit gebeurde in opdracht en onder regie
van een wijk- of gebiedsteam.

Veilig Thuis gaf in 2016
3.813 adviezen en 991
uitgebreide adviezen.
Een stijging van bijna
30% in vergelijking met 2015. Opvallend was
de toename van vragen rondom
‘partnergeweld’ en ‘huiselijk geweld’. Veilig
Thuis is inzetbaar voor de doelgroep 0-100
als het gaat om kinder- en ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

844
ONDERZOEKEN
Het aantal onderzoeken dat Veilig Thuis
uitvoerde. Hiervan waren 19 onderzoeken
naar ouderenmishandeling.

BESCHERMINGSTAFEL

285

De Jeugdreclassering zag een daling van
het aantal zaken van 196 begin dit jaar
naar 172 eind dit jaar. In 2016 hebben we
in 121 zaken het toezicht positief afgerond.

In 2016 zijn 395 zaken
behandeld tijdens de
Beschermingstafel. Veilig
Thuis Friesland
is 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.

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 gratis 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.

172

MEDEWERKERS
In 2016 hadden we 285 beroepsgeregistreerde medewerkers in dienst.
In mei voerden we ons driejaarlijkse
medewerkers-tevredenheidsonderzoek uit. Medewerkers gaven gemiddeld een
. Hiermee scoren we
hoger dan het landelijk gemiddelde.
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JEUGDRECLASSERING

Meer cijfers, feiten en verhalen?

Ga naar www.regiecentrumbv.nl/2016 voor het complete jaarverslag.
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