
Op de achterkant vindt u de 
highlights van 2018.

Beste relatie,

In 2018 heeft Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in 
ruim 8.000 gezinnen met kinderen en/of kwetsbare volwas-
sen ondersteuning gegeven. Begeleiding in gedwongen kader 
vanuit de Jeugd- en gezinsbescherming en vanuit Veilig Thuis 
Friesland door het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling 
of een onderzoek over vermoedens van kindermishandeling, 
huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Op deze kaart 
staan de achtergronden, resultaten en ontwikkelingen van 
onze organisatie. 

2018 stond in het teken van het verder ontwikkelen van onze 
organisatie. In een meerjarenvisie hebben we een viertal stra-
tegische speerpunten voor de toekomt uitgezet, we willen: de 
samenwerking met de Friese gemeenten blijvend versterken, 
betrouwbaar zijn vanuit onze werksoorten Jeugd- en Gezins-
bescherming en Veilig Thuis, innovatief en ondernemend 
zijn. Succesvol is het Expertisecentrum, met een groot aan-
bod van geaccrediteerde trainingen, onafhankelijke (gezins)
diagnostiek en detacheringsmogelijkheden. 

Continu vinden er inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteits-
verbeteringen binnen onze organisatie plaats. Afgelopen jaar 
met thema’s als “Participatie van kinderen” en “Complexe 
echtscheidingsproblematiek”. Landelijke onderwerpen als de 
vernieuwde meldcode en het uniform werken zijn bij Veilig 

Thuis geïmplementeerd. Regiecentrum Bescherming en Vei-
ligheid is opnieuw succesvol door de verschillende audits ge-
komen. Beide onderdelen voldoen aan de certificeringseisen.

Goede samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en 
gezinnen is essentieel om kinderen, gezinnen en kwetsbare 
volwassenen een veilige ontwikkeling en toekomst te bieden. 
Respect voor onze medewerkers, die onder een toenemende 
werkdruk elke dag bescherming en veiligheid centraal stellen. 
Zij maken het verschil en zorgen dat kinderen, gezinnen en 
kwetsbare volwassenen, weer zicht krijgen op een veilige om-
geving en toekomstperspectief. Helaas krijgen onze mede-
werkers steeds vaker te maken met agressie, intimidatie en 
geweld. We doen er alles aan om onze medewerkers hierin 
goed te begeleiden en te ondersteunen, maar elk incident 
heeft impact in onze teams. 

Ons werk is ingewikkeld en complex en vraagt dat we door-
pakken bij dilemma’s, elke dag weer voor elk kind en elke vol-
wassene in onveilige situaties. 

Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder  
Jeanette Nijland, directeur / bestuurder
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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/2018 vindt u een uitgebreide terugblik van de 
Raad van Bestuur én alle achtergronden, resultaten en ontwikkelingen bij 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.  

Grip op veilig leven

Van de 3647 meldingen die Veilig Thuis 
ontving zijn er 749 in onderzoek genomen.  
Hiervan waren 24 onderzoeken naar 
ouderenmishandeling. Er zijn 2247 zaken 
toegeleid naar zorg of zijn overgedragen 
naar wijk- of gebiedsteams. De grootste 
melder (2376) is de politie. 

3647

Veilig Thuis Friesland 
gaf in 2018 2660 adviezen en 621 uitgebreide 
adviezen. De aanleiding van de adviesvraag 
was in de meeste gevallen kinder- 
mishandeling (1822). In 815 keer was de 
aanleiding een vorm van (huiselijk) geweld, 
waarvan 125 vragen voor advies over oude-
renmishandeling.

369 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. 

3281

Jeugd- en Gezinsbescherming 
heeft de wettelijke verwijs bevoegdheid 
naar aanbieders van specialistische jeugd-
hulp en vanuit de gemaakte inkoopaf-
spraken door gemeenten hebben wij 1021 
verwijzingen opgesteld. 

1021

De Jeugdreclassering zag het aantal  
maatregelen gedurende het jaar licht  
stijgen van 146 naar 153. In 2018 hebben 
we in 67 zaken het toezicht positief  
afgerond.

153

Vorig jaar zijn er in totaal 1087 jeugd- 
beschermingsmaatregelen uitgevoerd. 
Hiervan zijn er 320 positief afgerond en 
149 overdrachten naar gebiedsteams. De 
gemiddelde duur van een OTS bedraagt 
2,2 jaar: dit is onder het landelijk gemid-
delde. 

1087

260
In 2018 hadden we 260 medewerkers in 
dienst. Hiervan waren er 179 beroepsge-
registreerd en hadden 189 een parttime  
dienstverband.

Werkdruk-werkplezier  
De werkdruk in de jeugdzorg is hoog en 
neemt voortdurend toe. In samenwer-
king met de OR is er een plan gemaakt 
om de werkdruk te verminderen en het 
werkplezier te vergroten. Herre Zonder-
land zorgde voor een inspirerende start. 

Stijging agressie & geweld incidenten
Medewerkers krijgen steeds meer te 
maken met agressie, geweld en intimi-
datie. In 2018 waren er maar liefst 460 
ervaringen met agressie of intimidatie. 

MEDEWERKERS

JEUGDRECLASSERING 

JEUGDBESCHERMINGS- 
MAATREGELEN 

ADVIEZEN 

MELDINGEN

BESCHERMINGSTAFEL

Het Expertisecentrum 
van Regiecentrum Be-
scherming en Veiligheid 
biedt deskundigheids-
bevordering aan professionals die 
beroepsmatig met kinderen (en hun 
ouders) werken. In 2018 gaven we 128 
in- en externe trainingen en 27  
voorlichtingen en workshops.

EXPERTISE-
CENTRUM

VERWIJZINGEN

Samenwerkingspartners zijn tevreden 
met jeugd- en gezinsbescherming en ge-
ven gemiddeld een 7,3 (dit was een 6,5).  

KETENPARTNER-
ONDERZOEK 7,3


