
Op de achterkant vindt u de highlights van 2017.

Beste relatie, 

Met trots presenteren wij onze terugblik op 2017. Deze 
kaart geeft ons jaarbericht in vogelvlucht weer. Op 
www.regiecentrumbv.nl/2017 vindt u alle achtergron-
den, resultaten en ontwikkelingen bij Regiecentrum Be-
scherming en Veiligheid.  

Het afgelopen jaar stond in het teken van verder 
bouwen. Het Expertisecentrum Bescherming en Vei-
ligheid is hiervan een mooi voorbeeld. Daar hebben 
we al onze kennis en opleidingsactiviteiten in gebun-
deld. Onder meer voor trainingen, deskundigheids-
bevordering, detacheringen en gezinsdiagnostiek. Zo 
hebben wij onze expertise volop ingezet om wijk- en 
gebiedsteams en zorgaanbieders te trainen en te on-
dersteunen. 

Eén van de uitdagingen is om zorg in te zetten, die 
aansluit bij de steeds complexer wordende hulpvraag. 
Dit wordt steeds lastiger. Zeker omdat de problema-
tiek waarmee kinderen en gezinnen te maken krijgen, 
heftiger en complexer wordt. Opvallend is dat kinde-
ren vaker in de knel komen door zwaardere en lang-
durige echtscheidingsproblematiek of door huiselijk 
geweld. 

Om kinderen en gezinnen een veilige ontwikkeling en 
toekomst te bieden, is samenwerking tussen zorgaan-
bieders, verwijzers en gezinnen essentieel. In Fries-

land werken we ruim 5 jaar samen aan de Multidisci-
plinaire Aanpak ++. Deze helpt om snel, daadkrachtig 
en duurzaam te handelen. Door goede resultaten 
rondom de aanpak van kindermishandeling zetten we 
de Multidisciplinaire Aanpak ook in bij ernstig huise-
lijk geweld.

Problematiek die zwaarder wordt, meer agressie rich-
ting medewerkers, zorgaanbod dat versnippert: er 
komt veel op onze mensen af. De werkdruk is hoog 
en dit vraagt veel van hun veerkracht. Desondanks 
kregen vele kinderen en gezinnen dankzij de inzet van 
onze medewerkers zicht op een veilige(r) omgeving 
én meer toekomstperspectief. Daar zijn we trots op! 
We maken ons de komende jaren daarom onvermin-
derd sterk voor onze droom: het voorkomen en stop-
pen van kindermishandeling en geweld in afhankelijk-
heidsrelaties.
 
Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder  
Jeanette Nijland, directeur / bestuurder
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Van de 3458 meldingen die Veilig Thuis 
ontving zijn er 716 in onderzoek genomen.  
Hiervan waren 25 onderzoeken naar 
ouderenmishandeling. Er zijn 2742 zaken 
toegeleid naar zorg of zijn overgedragen 
naar wijk- of gebiedsteams. De grootste 
melder (2118) is de politie. 

3458

Veilig Thuis Friesland 
gaf in 2017 3420 adviezen en 897 uitgebreide 
adviezen. De aanleiding van de adviesvraag 
was in de meeste gevallen kinder- 
mishandeling (3407). In 906 keer was de 
aanleiding een vorm van (huiselijk) geweld, 
waarvan 81 vragen voor advies over ouderen-
mishandeling.

396 zaken zijn behandeld 
aan 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. 

4137

Jeugd- en Gezinsbescherming 
heeft de wettelijke verwijs bevoegdheid 
naar aanbieders van specialistische jeugd-
hulp en vanuit de gemaakte inkoopaf-
spraken door gemeenten hebben wij 1441 
verwijzingen opgesteld. 

1441

De Jeugdreclassering zag het aantal  
reclasseringsmaatregelen gedurende het 
jaar dalen van 172 naar 146. In 2017 heb-
ben we in 89 zaken het toezicht succesvol  
afgerond.

146

Vorig jaar zijn er in totaal 1090 jeugd- 
beschermingsmaatregelen uitgevoerd. 
Hiervan waren er 275 nieuwe ondertoe-
zichtstellingen (OTS) en 63 nieuwe  
voogdijzaken gestart. De gemiddelde  
duur van een OTS bedraagt 2,2 jaar: dit  
is onder het landelijk gemiddelde. 

1090
Vanuit tien SAVE-teams werkt het  
Regiecentrum samen met de 60  
gemeentelijke wijk- en gebiedsteams in 
Friesland. Medewerkers van Jeugd- en 
Gezinsbescherming en Veilig Thuis 
Friesland nemen deel in deze SAVE-
teams. De teams bieden expertise op 
het gebied van jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en Veilig Thuis.

270
In 2017 hadden we 270 (beroeps- 
geregistreerde) medewerkers in dienst. 
Uit het medewerkerstevredenheids- 
onderzoek is gebleken dat er een hoge 
werkdruk wordt ervaren. Samen met 
de OR wordt hiervoor in 2018 een plan 
van aanpak gemaakt. 
Opnieuw zijn we voor 3 jaar gecertifi-
ceerd voor Jeugdbescherming en 
-reclasseringstaken, uiteraard zijn we 
hier trots op.

MEDEWERKERS

JEUGDRECLASSERING 

JEUGDBESCHERMINGS- 
MAATREGELEN 

ADVIEZEN 

MELDINGEN

BESCHERMINGSTAFEL

Het Expertisecentrum van Regiecen-
trum Bescherming en Veiligheid biedt 
deskundigheidsbevordering aan profes-
sionals die beroepsmatig met kinderen 
(en hun ouders) werken. In 2017 gaven 
we 65 voorlichtingen en workshops en 
54 in- en externe trainingen.

EXPERTISECENTRUM

VERWIJZINGEN

058-2333777
Het algemene nummer van het Regiecentrum 
en Jeugd- en Gezinsbescherming is 24/7 
bereikbaar.

0800-2000 
Het telefoonnummer van Veilig Thuis. Dit num-
mer kan 24/7 gebeld worden bij vragen over of 
meldingen van kinder- en ouderenmishande-
ling of huiselijk geweld.

0800-7763345 
Het telefoonnummer van Spoed4Jeugd voor 
spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die 
worden veroorzaakt door opvoed- en/of gezins-
problemen of psychiatrische problemen is ook 
24/7 bereikbaar. 

Op www.regiecentrumbv.nl/2017 vindt u een uitgebreide terugblik van de 
Raad van Bestuur én alle achtergronden, resultaten en ontwikkelingen bij 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.  
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