
Ieder mens heeft recht op veilig leven 

zonder geweld. Vanuit die overtuiging 

werken we dagelijks aan de bescherming 

en veiligheid van kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland. 

Vier keer per jaar geven wij een Kijkje in 

de Keuken. Ben je geïnteresseerd in onze 

organisatie en wil je meer weten over 

wat we doen? Kom dan kennismaken 

met onze medewerkers, hun werk en hun 

dilemma’s. 

We vertellen over:

• Veilig Thuis Friesland 

• Jeugd- en Gezinsbescherming:  

 - Jeugdbescherming

 - Jeugdreclassering

• Expertisecentrum Bescherming en  

 Veiligheid 

Grip op veilig leven 

Deskundigheid

Kijkjes in de keuken
Je bent van harte welkom!

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



Kijkjes in de keuken

Voor wie?
We zetten onze deuren open voor iedere professional die 
interesse heeft in onze organisatie en iedere professional 
die kan helpen om huiselijk geweld en kinder- en ouderen-
mishandeling te stoppen. Goed om te weten: de Kijkjes in 
de Keuken zijn niet bedoeld voor stagiaires en studenten.

Wanneer? 
Van 13.00 - 17.00 uur. Kijk voor de actuele data op onze 
website. 

Aanmelden?
Wil jij een kijkje in onze keuken? Je bent van harte welkom! 
Aanmelden kan tot 14 dagen voor de bijeenkomst. Vanwege 
de grote belangstelling is er per bijeenkomst: 
 • een maximum van 20 deelnemers;
 • een maximum van 3 deelnemers per organisatie.

Deelname is gratis. Mocht je, na aanmelding, onverhoopt 
verhinderd zijn en kun je niet voor een vervanger zorgen, 
dan brengen wij € 50,- in rekening. 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. We 
geven graag uitleg over ons werk en de trainingen die we 
geven. 

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid 
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden   
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl  
I.  www.expertisecentrumbv.nl 

Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en 

Veilig Thuis), dat bescherming biedt 

aan kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin




