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Jaarbericht 2018 

 

Voorwoord 
 
Huiselijk geweld, (kinder-) mishandeling, verwaarlozing en onveiligheid zijn de thema’s waar 
we als Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dagelijks mee bezig zijn. In 2018 hebben we 
in meer dan 8.000 gezinnen met kinderen en/of kwetsbare volwassenen ondersteund. 
Vanuit de Jeugd- en gezinsbescherming door het begeleiden van gezinnen in het 
gedwongen kader. Vanuit Veilig Thuis Friesland door het uitvoeren van een veiligheids-
beoordeling of een onderzoek over vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of 
ouderenmishandeling. In dit jaaroverzicht vindt u alle achtergronden, resultaten en 
ontwikkelingen van onze organisatie.  
 
Na de transitie in 2015 van de Jeugdzorg naar de gemeenten stond het gebiedsgerichte 
werken centraal. 2018 stond in het teken van het verder ontwikkelen van onze organisatie. 
In een meerjarenvisie hebben we een viertal strategische speerpunten voor de toekomt 
uitgezet, we willen: de samenwerking met de Friese gemeenten blijvend versterken, 
betrouwbaar zijn vanuit onze werksoorten Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis, 
innovatief en ondernemend zijn. Succesvol is het Expertisecentrum, met een groot aanbod 
van geaccrediteerde trainingen, onafhankelijke (gezins)diagnostiek en 
detacheringsmogelijkheden.  
 
Continu vinden er inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen 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 
Veiligheid is opnieuw succesvol door de verschillende audits gekomen. Beide onderdelen 
voldoen aan de certificeringseisen. 
 
Samenwerking tussen gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 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 omgeving en toekomstperspectief. 
Helaas krijgen onze medewerkers 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 veel impact op onze teams.  
Ons werk is ingewikkeld en complex en vraagt dat we doorpakken bij dilemma’s, elke dag 
weer voor elk kind en elke volwassene in onveilige situaties.  
 
Marianne Sinot, algemeen directeur/bestuurder 
Jeanette Nijland, directeur/bestuurder 
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Over Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 
 
Eén organisatie, drie onderdelen 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit drie onderdelen:  
 

1. Jeugd- en Gezinsbescherming (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 
2. Veilig Thuis Friesland (hulp en advies bij huiselijk geweld en kinder- of 

ouderenmishandeling) 
3. Expertisecentrum 

 
Onze missie 
Wij vinden dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich 
optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, 
psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en 
gezinnen. Ook als deze niet in staat zijn om hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het 
voorkomen en stoppen van kinder- en ouderenmishandeling en geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
 
Hoe wij dit doen (Grip op veiligheid) 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid adviseert, onderzoekt, verwijst en regisseert: 
meegaand waar een steuntje in de rug het beste werkt, doortastend waar drang en dwang de 
enige kans van slagen biedt. Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende 
kernwaarden centraal (GRIP): 
 

• Gezamenlijk  
• Respectvol  
• Integer 
• Professioneel  

 
Meerjarenvisie “Wij gaan op reis en nemen mee….” 
Volgens de Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp bij de gemeenten.  
De nadruk ligt op preventie, eigen kracht en demedicaliseren. Allemaal met het uitgangspunt 
‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Regiecentrum zet samen met gemeenten, zorgaanbieders, 
ouders en kinderen in op deze transformatie. Denkend vanuit onze kernwaarde en 
specialisme: ‘Grip op veilig leven’. De continu veranderende omgeving waarin we ons 
bevinden, heeft een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Dit vraagt van ons dat wij 
wendbaar zijn en flexibel inspelen op deze voortdurend wijzigende eisen. In dit 
veranderende speelveld moeten wij onszelf regelmatig de vraag stellen of wij goed blijven 
aansluiten en inspelen op de wensen en eisen van de gemeenten in Friesland, met als doel 
om met elkaar zorg te dragen voor de veiligheid van kinderen, gezinnen, volwassenen en 
ouderen (van 0 tot 100 jaar). Voor de totstandkoming van de meerjarenvisie hebben we de 
richting en route bepaald in een viertal strategische uitgangspunten. Kaderstellend voor ons 
is de Jeugdwet, de WMO en IVRK. Richtinggevend zijn de samenwerkingsafspraken met de 
gemeenten in Friesland en Sociaal Domein Fryslân (SDF). Leidend is onze Missie. 
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We hebben de 4 volgende strategische speerpunten geformuleerd: 

1. Regiecentrum is een vakkundige en autonome samenwerkingspartner; 
2. Regiecentrum is betrouwbaar en innovatief vanuit onze werksoorten Jeugd- en 

Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland; 
3. Regiecentrum is ondernemend en gericht op continuïteit; 
4. Regiecentrum is een zelfstandig bedrijf. 
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Samen werken aan veiligheid (SAVE) 
 
De SAVE-teams vormen een belangrijke schakel in de samenwerking met de gemeentelijke 
wijk- en gebiedsteams. Deze teams bieden expertise op het gebied van jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en Veilig Thuis. De kracht van de SAVE-werkwijze is een activerende 
benadering van cliënten. Hierdoor duren de jeugdbeschermingsmaatregelen korter. Met 
behulp van de SAVE-werkwijze slagen medewerkers er steeds meer in om cliënten te helpen 
om zelf de regie weer te pakken. De 10 SAVE-teams werken nauw samen met de lokale 
teams van de gemeenten (60 Friese wijk- en gebiedsteams). 

 
In 2018 hebben we geïnvesteerd in: 
 

• Trainingen Complexe echtscheiding: 
Maatregelen die uitgesproken worden ten gevolge van zeer ernstige echtscheiding 
problematiek stijgen. Steeds vaker hebben ouders hulp nodig om onderlinge strijd te 
stoppen. Door ouders te helpen wordt geprobeerd de mogelijk schadelijke effecten 
voor kinderen weg te nemen en toe te werken naar goede omgangsafspraken met de 
kinderen. We hebben geïnvesteerd in het verder verhogen van onze expertise en 
hebben een leergang ontwikkeld. De rode draad daarin is een motiverende 
gespreksvoering, diverse interventies die effectief kunnen zijn, en kennis opdoen 
over de schadelijke gevolgen van deze echtscheidingsstrijd op de ontwikkeling van 
kinderen.  

 
• Intensivering samenwerking met zeven Gecertificeerde Instellingen (GI’s)  

Er zijn zeven GI’s die in 2018 de innovatieve krachten hebben gebundeld onder de 
naam ‘Werk samen aan veiligheid’: Samen Veilig Midden Nederland (Utrecht en 
Flevoland), Gelderland, Overijssel, Brabant, de WSG, Rotterdam en Friesland. 
Regiecentrum (Friesland) is voorzitter van dit samenwerkingsverband. Als eerste gaan 
we een gezamenlijke website opleveren met verschillende methodieken en 
vakinhoudelijke thema’s.  
 

• Samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen  
Eind 2018 is het bestaande samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en de drie 
Gecertificeerde Instellingen geüpdate. In dit protocol worden vooral de verschillende 
processtappen toegelicht in de samenwerking met een gebiedsteam bij start en einde 
maatregel. Dit is, samen met de SAVE methodiek, een kapstok voor deze 
samenwerking.  
 

• Samenwerken in de keten  
Samenwerking binnen de keten is essentieel voor de juiste zorg aan onze cliënten. 
We werken intensief samen met de Landelijk Werkende Instellingen, Veilig Thuis, de 
Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de politie 
en met de lokale wijkteams van de gemeenten. Met de aanbieders van jeugdhulp 
maken wij afspraken over de benodigde zorg. Omdat wij een belangrijke 
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samenwerkingspartner zijn van de lokale (wijk)teams, is een goede afstemming met 
deze teams essentieel. Om de inzet van een maatregel te voorkomen, is in 2018 ook 
de begeleiding in vrijwillig kader in opdracht van wijkteams uitgevoerd. Dit aantal is 
vanaf 2015 flink gedaald vanwege het zelf uitvoeren door de wijkteams. Vanaf 2019 
wordt dit product niet meer centraal ingekocht, maar het kan op lokaal niveau wel 
worden afgenomen.  
 

• Ketenpartneronderzoek van 6,5 naar 7,3 
In het derde kwartaal van 2018 is een enquête uitgezet onder de ketenpartners van 
Jeugd- en Gezinsbescherming. Op alle thema’s is een stijgende lijn te zien ten 
aanzien van onze samenwerking, deskundigheid, informatievoorziening en 
bereikbaarheid. Het vorige ketenpartneronderzoek kwam uit op een 6,5 en nu stijgen 
we naar een 7,3. De factsheet met de onderzoeksuitkomsten is terug te lezen op 
onze website. 
 

• Deskundigheidsbevordering in de wijkteams door aanbod trainingen 
De visie van de gemeenten is dat de gebiedsteams alle taken in de begeleiding in het 
vrijwillig kader zelfstandig uitvoeren. Wij ondersteunen deze visie en dragen onze 
expertise op dit gebied over. Regiecentrum heeft een modulaire leergang ontwikkeld 
in de begeleiding van gezinnen waarin complexe problematiek aanwezig is en men 
zicht op veiligheid wil houden door een stevige regierol vanuit het wijkteam in te 
zetten. De modulaire opbouw sluit aan op de behoefte van het gebiedsteam om deze 
specifieke deskundigheid te versterken. 
 

• Landelijk kostprijs onderzoek 
In mei 2018 is een landelijk kostprijsonderzoek in opdracht van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland (JN) afgerond. Hieruit blijkt 
dat de huidige gehanteerde tarieven substantieel lager zijn dan de kostprijs. Deze 
situatie is niet langer houdbaar en dat heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van de 
uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen ernstig onder 
druk staat. Voor het goed beschermen van kinderen in Friesland is een reëel tarief 
nodig. Als deze basisvoorwaarde op orde is, kunnen wij ons voluit richten op onze 
kerntaak: het uitvoeren van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. 
Samen met de samenwerkingspartners en gemeenten zorgen we ervoor dat ieder 
kind in Friesland zich veilig kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene en dat 
de eigen kracht van het gezinssysteem wordt versterkt, voor nu en in de toekomst. 

 

• Keurmerk certificering Jeugd- en Gezinsbescherming 
In 2017 is ons certificaat weer voor drie jaar verlengd na een uitgebreide audit door 
het Keurmerkinstituut. Hiermee voldoen we aan het landelijke normenkader voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2018 heeft het Keurmerkinstituut zijn 
tussentijdse audit uitgevoerd. Dit leverde een goed resultaat op, zonder kritische 
bevindingen.  

 

https://www.regiecentrumbv.nl/nieuws/samenwerkingspartners-zijn-tevreden-over-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-en-geven-gemiddeld-een-7-3/
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Jeugd- en Gezinsbescherming 
 
Jeugd- en Gezinsbescherming staat voor de bescherming van kinderen en jeugdigen in 
onveilige situaties én voor de versterking van de eigen kracht en het netwerk van het gezin. 
Jeugd- en Gezinsbescherming is een door de overheid gecertificeerde instelling. We voeren 
maatregelen uit die door de rechter zijn uitgesproken en een wettelijk verplichtend karakter 
hebben. In samenwerking met de gebiedsteams zetten we onze expertise zoveel mogelijk in 
op het tijdig op- en afschalen bij start van een maatregel en bij beëindiging van een 
maatregel. 
 
Jeugd- en Gezinsbescherming in vogelvlucht 
In 2018:  

> werden 273 nieuwe ondertoezichtstellingen (OTS) gestart; 
> was de gemiddelde duur van een OTS 2 jaar en 2 maanden: dat ligt flink onder het 

landelijk gemiddelde; 
> zijn er 60 nieuwe voogdijmaatregelen gestart; 
> voerden we 523 verlengde ondertoezichtstellingen en 312 voogdijmaatregelen uit;  
> konden in totaal 320 gezinnen na een succesvolle afronding van de 

ondertoezichtstelling zelfstandig of met steun van het wijk- en gebiedsteam weer 
verder; 

> kregen 65 gezinnen begeleiding in het vrijwillig kader. Dit gebeurde in opdracht en 
onder regie van het gebiedsteam;  

> zag Jeugdreclassering een lichte stijging van het aantal zaken. Van 147 in het begin 
van het jaar naar 153 aan het eind van het jaar;  

> werd in 67 zaken het toezicht succesvol afgerond;  
> zijn 38 kinderen bij jeugdzorg+ geplaatst. Dit betreft gesloten plaatsingen met een 

maatregel (jeugdbescherming en jeugdreclassering). 
 
Bepalingen jeugdhulp door Jeugd- en Gezinsbescherming 
Jeugd- en Gezinsbescherming heeft een wettelijke verwijsbevoegdheid naar aanbieders van 
specialistische jeugdhulp. De gemeenten hebben inkoopafspraken gemaakt over naar welke 
specialistische hulp Jeugd- en Gezinsbescherming kan doorverwijzen. In 2018 stelde Jeugd- 
en Gezinsbescherming 1021 Bepalingen Jeugdhulp op. 
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Bepalingen Jeugdhulp 

2018 1e kw. 
2e 

kw. 
   3e 
kw. 

     

   4e 
kw. 

 

Totaal 

Hoog-specialistisch profiel 21 21 21 27 90 

Ondersteuningsprofiel 1 5 4 2 6 17 

Ondersteuningsprofiel 2 13 9 2 2 26 

Ondersteuningsprofiel 3 4 1 2 2 9 

Ondersteuningsprofiel 4 28 31 29 32 120 

Ondersteuningsprofiel 5 69 60 70 82 281 

Ondersteuningsprofiel 6 40 47 46 54 187 

Ondersteuningsprofiel 7 5 4 3 4 16 

Ondersteuningsprofiel 8 17 33 19 21 90 

Ondersteuningsprofiel 9 1 1 1 2 5 

Ondersteuningsprofiel 10 15 9 11 18 53 

Pleegzorg 31 23 34 39 127 

Totaal 249 243 240 289 1021 

 
Convenant Hoog Specialistische Zorg 
De Friese gemeenten hebben eind 2018 een convenant Hoog Specialistische Zorg afgesloten 
met zeven zorgaanbieders (Accare, Reik, Ambiq, Jeugdhulp Friesland, Fier, GGZ Friesland, 
Elker - Het Poortje). Het doel van dit convenant is: een sluitend zorgaanbod op de weinig 
voorkomende dure specialistische jeugdhulp. Er ligt een meerjaren doelstelling achter om de 
zorg op maat te laten aansluiten en de gesloten- en residentiële vormen zo kort mogelijk te 
houden. Regiecentrum is lid van de stuurgroep Hoog Specialistische Zorg. Als belangrijkste 
verwijzer vanuit Jeugd- en Gezinsbescherming hebben wij intensief meegedacht. Multi 
Systeem Therapie (MST) is de eerste gezamenlijke ontwikkeling.  
 
Lijst moeilijk plaatsbare kinderen 
Al jaren houden we bij welke kinderen, na een verwijzing door Jeugd- en 
Gezinsbescherming, op een wachtlijst staan of niet de juiste zorg kunnen krijgen. Vaak 
proberen we overbruggingszorg in te zetten, maar dat is niet altijd passend. Het aanbod 
sluit niet altijd aan op de zorgvraag van onze cliënten met een maatregel. Daarom 
analyseren we jaarlijks deze lijst, waardoor we Sociaal Domein Fryslân (SDF) kunnen 
adviseren waar de knelpunten in het zorglandschap ontstaan.  
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Factsheet Cliëntprofielen 
Jeugd- en Gezinsbescherming doet jaarlijks onderzoek naar de aard van de problematiek 
van jeugdigen. De uitkomsten zijn verwerkt in de factsheet cliëntprofielen 2017. Uit ons 
onderzoek blijkt dat de problematiek van cliënten heftiger wordt. Een groot deel komt voort 
uit een stijging van de relatie/echtscheidingsproblematiek. Ook zien we een stijging in 
problematiek die voortkomt uit huiselijk geweld. Per gemeente zijn analyses gemaakt, en 
zijn kernproblemen en verwijzingen in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. Download de 
factsheet via onze website. Medio 2019 verschijnt de factsheet 2018.  
 
  

https://www.regiecentrumbv.nl/nieuws/factsheet-cli%C3%ABntprofielen-huiselijk-geweld-en-echtscheidingsproblematiek-heeft-grote-impact-op-het-toekomst-perspectief-van-jeugdigen/
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Cijferoverzicht Jeugd- en Gezinsbescherming 

Jeugdbescherming 
Een Jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgesproken door de Kinderrechter na onderzoek 
door de Raad voor de Kinderbescherming. De Kinderrechter spreekt een 
ondertoezichtstelling (OTS) voor de duur van een jaar uit en kan deze verlengen met weer 
een jaar. Een voogdijmaatregel wordt uitgesproken tot aan het 18de levensjaar van een 
jeugdige. 
 

Jeugdbescherming  
Aantal op 

31-12-2018 
Aantal op 

31-12-2017 
Aantal op 

31-12-2016  

Ondertoezichtstelling korter dan 
1 jaar  255 257 

 
 

291 

Ondertoezichtstelling is gelijk of 
langer dan 1 jaar 515 526 

 
 

510 

Voogdij 317 307 283 

Totaal  1.087 1.090 1.084 
                                             
Begeleiding in vrijwillig kader 
 

 
 

65 

 
 

135 280 
 
NB. De cijfers worden eerste kwartaal 2019 administratief bijgesteld en kunnen daarom afwijken van 
het aantal in ons jaarbericht 2018. 
 

Reden beëindiging jeugdbeschermingsmaatregel (OTS en Voogdij)  Aantal 
2018 

Aantal 
2017 

Meerderjarigheid 74 66 
Ondertoezichtstelling niet verlengd en overgedragen naar wijk- en 
gebiedsteam 

149 147 

Beslissing kinderrechter (tussentijdse opheffing of afwijzing OTS) 22 24 
OTS wordt voogdij 34 53 
Voogdij wordt OTS 4 0 
Voogdijoverdracht naar pleegouders/ herstel gezag ouder(s) 9 14 
Overdracht andere Gecertificeerde Instelling (GI)  28 25 
Totaal 
 

320 329 
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Gesloten plaatsingen  
Een gesloten plaatsing (in vrijwillig of gedwongen kader) kan worden ingezet wanneer een 
jongere kampt met ernstige opgroei- en opvoedproblemen waarbij een intensieve vorm van 
jeugdhulp met verblijf nodig is. 
 

Gesloten plaatsingen  
Aantal 
2018 

Aantal 
2017 

Gesloten plaatsingen met een maatregel (OTS) 38 31 
 
 
Begeleiding in vrijwillig kader  
Hieronder geven we inzicht in het vervolg op ‘begeleiding in vrijwillig kader’. Een groot deel 
van deze zaken wordt overgedragen aan de wijk- en gebiedsteams en een klein percentage 
gaat door voor een maatregel.  
 

Vervolg na inzet begeleiding in vrijwillig kader 
Aantal 
2018 

Aantal 
2017 

Overdracht naar wijk- gebiedsteam 42 51 
Beschermingstafel – verzoek tot onderzoek (VTO) Raad voor de 
Kinderbescherming 0 9 
(V)OTS 5 15 
Verlenging begeleiding in vrijwillig kader 18 60 
Totaal 65 135 
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Jeugdreclassering 
De kinderrechter of Officier van Justitie legt een jeugdreclasseringmaatregel op om recidive 
te voorkomen en om jongeren structuur en perspectief te geven. Een maatregel kent een 
duidelijke begin- en einddatum. In totaal zijn in 2018 88 nieuwe reguliere maatregelen en 7 
nieuwe intensieve maatregelen uitgesproken. In vergelijking met 2017 is er in 2018 sprake 
geweest van een lichte stijging van het aantal maatregelen. In 2018 zijn 67 zaken positief 
afgerond, waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd.  
 

Jeugdreclassering 
Aantal op  

31-12-2018 
Aantal op 

31-12-2017 
Aantal op 

31-12-2016 

Reguliere Jeugdreclassering 
 
                       147 144 164 

ITB en GBM 
 

6 2 9 

 Totaal  
 

153 146 173 
 

Reden beëindiging Jeugdreclassering  Aantal 
2018 

Aantal 
2017 

Teruggelegd naar het Openbaar Ministerie (OM)  19 14 
Overdracht naar andere Gecertificeerde Instelling (GI) 2 2 
Toezicht positief afgesloten 67 89 
Totaal 88 105 
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Veilig Thuis Friesland 
 
Veilig Thuis Friesland werkt aan het voorkomen en (duurzaam) stoppen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Friesland is de plek waar kinderen, volwassenen, 
ouderen, betrokkenen en professionals, steun en advies krijgen bij vragen op het gebied van 
(vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Ook is het 
de plek waar zij vermoedens en signalen kunnen melden. Veilig Thuis Friesland is 
onafhankelijk en met haar expertise ondersteunend en deskundig in het adequaat omgaan 
met vragen en meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld en 
ouderenmishandeling en de daarmee samenhangende problematiek.  
 
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar en richt zich op de brede doelgroep van 0 tot 100 jaar. 
 
Veilig Thuis in vogelvlucht  
In 2018: 
> gaf Veilig Thuis Friesland 2.660 adviezen en 621 uitgebreide adviezen; 
> was de aanleiding voor een adviesaanvraag in de meeste gevallen kindermishandeling 

(1.822); 
> werden in totaal 3.647 meldingen over vermoedens en/of signalen van 

kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling gedaan;  
> werden na de veiligheidsbeoordeling van Veilig Thuis Friesland 1.023 meldingen direct 

overgedragen aan de wijk- en gebiedsteams. 526 meldingen werden overgedragen 
naar de hulpverlening; 

> vonden er 749 onderzoeken plaats, waarvan 24 onderzoeken naar 
ouderenmishandeling; 

> Is Veilig Thuis Friesland ISO gecertificeerd.  
 
Vernieuwde Meldcode 
Op 1 januari 2019 is de vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
ingegaan. Professionals hoeven nu niet meer langer te wachten tot een zaak zeer ernstig of 
levensbedreigend is geworden, complexe zaken kunnen al eerder bij Veilig Thuis worden 
gemeld. Alle beroepsgroepen, van onderwijs tot medici, hebben hun eigen afwegingskader 
vastgesteld. Hierin staat beschreven wanneer zij melden bij Veilig Thuis. De afwegingskaders 
voor alle beroepsgroepen zijn landelijk vastgesteld, zie website van het Ministerie VWS.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Inhoudelijke ontwikkeling vertaalt in het Handelingsprotocol 
In het afgelopen jaar zijn alle Veilig Thuis organisaties een enorm ontwikkeltraject gestart. 
Naast de voorbereiding om per 1 januari 2019 klaar te zijn voor de invoering van de 
vernieuwde meldcode, is er een inhoudelijke ontwikkeling ingezet. Het visiedocument ‘Eerst 
samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ is daarin de 
leidraad. Vanuit deze visie is landelijk het veiligheidsbeoordeling instrument ontwikkeld en 
heeft het Handelingsprotocol Veilig Thuis een update gekregen. Alle Veilig Thuis 
organisaties zijn met een uniforme dienstenset gaan werken. Gezinnen waar sprake is van 
structurele onveiligheid worden langdurig gevolgd om zo herhaling van de problematiek te 
voorkomen. Met alle betrokkenen en collega’s van de wijk- en gebiedsteams werkt Veilig 
Thuis nauw samen.  
 
Alle ontwikkelingen op een rijtje: 

> Vanaf 15 oktober 2018 werkt Veilig Thuis met de vernieuwde Veiligheidsbeoordeling;  
> De monitor taak van Veilig Thuis wordt ingezet na elke zaak waarin 

veiligheidsvoorwaarden zijn gesteld. Monitoren is intensief en gericht op herstel van 
duurzame veiligheid;  

> Alle werkprocessen zijn op basis van alle ontwikkelingen en het vernieuwde 
Handelingsprotocol herschreven;  

> Het cliëntvolgsysteem, REGAS, is volledig ingericht volgens de vernieuwde werkwijze;  
> Er is een landelijk Veilig Thuis register, waarin alle meldingen bij alle Veilig Thuis 

organisaties staan, zodat er één database is om te kijken of gezinnen al eerder op de 
radar bij Veilig Thuis zijn geweest;  

> Alle medewerkers zijn in 2018 getraind en werken vanaf 1 januari 2019 volgens de 
vernieuwde werkwijze; 

> Per 1 januari 2019 zijn er zeven nieuwe collega’s begonnen bij Veilig Thuis Friesland, 
om zo aan de stijging in het aantal meldingen en aan de nieuwe inzet van monitoren 
goed uitvoering te geven; 

> Veilig Thuis Friesland heeft een nieuwe folderlijn waarin de meldcode een belangrijke 
plek heeft.  

 
MDA++ 
De Multidisciplinaire Aanpak++ is een aanpak waar verschillende sectoren (1ste +), 
specialisten (2de +), het wijk- en gebiedsteam en het gezin samenwerken. De aanpak 
richt zich op zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als seksueel geweld. 
Problematiek die in een aantal gevallen met elkaar verbonden is en in de MDA++ aanpak 
in gezamenlijkheid wordt opgepakt en gevolgd. 

In de MDA++ vormen Politie, OM, MCL, GGZ Forensische poli, Fier en Veilig Thuis Friesland 
samen met gezinnen en betrokken hulpverleners de MDA++-tafel.  

2018 is een intensief jaar geweest voor MDA++. Waar in de voorgaande jaren gewerkt is aan 
het bestendigen van de ontwikkelde werkwijze, stond 2018 in het teken van de overgang van 
het MDCK naar MDA++ en de borging van de aanpak in de eigen organisaties. Dit 
betekende: instroom van huiselijk geweldzaken; deelname van VNN (verslavingszorg) in het 
team; het meer naar buiten treden op congressen en participatie in het programma Geweld 

https://www.regiecentrumbv.nl/veilig-thuis/downloads/
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Hoort Nergens Thuis. De toenemende lokale en landelijke belangstelling voor de aanpak 
betekende extra vragen en bezoek het MDA++ team Friesland.  
 

De cijfers 
Gezinnen komen jaarlijks op verschillende manieren terug aan de MDA++-tafel. In totaal 
zijn er in 2018 48 nieuwe gezinnen aangemeld en zijn er 39 gezinnen gevolgd. Om te 
zorgen dat er binnen het gezin weer een stabiele duurzame veilige situatie ontstaat, blijven 
we gezinnen langdurig actief volgen. Door deze intensieve wijze van monitoren voorkomen 
we recidive en crisissituaties. 
 

Aantal MDA++  Aantal 2018 

Nieuwe aanmeldingen gestarte MDA++ 48 

MDA monitoring 39 

Totaal 87 

 

In 2018 is er 93 keer een MDA++ ochtend georganiseerd. Tijdens een ochtend komen er 
gemiddeld 2 à 3 gezinnen aan bod. In totaal vinden er zo’n 235 gesprekken plaats, zoveel 
mogelijk met het gezin, betrokken hulpverleners en gebiedsteam. Dat geldt voor de nieuwe 
aanmeldingen en voor de gezinnen die we langdurig monitoren. Bij elke MDA++ 
bijeenkomst is het vaste team bestaande uit: Politie, GZ psycholoog (Fier), forensisch-
systeem deskundige (GGZ) kinderarts (MCL), onderzoeker (Veilig Thuis) en de vaste 
voorzitter aanwezig. In 2019 zal ook de VNN vast deel gaan uitmaken van het team. Ook 
wordt het team door een ‘kind-ondersteuner’ aangevuld, als er kinderen betrokken zijn.  

Een groot aantal zaken monitoren we langdurig. De langstlopende zaken zijn uit 2014, die 
volgen we al ruim 4 jaar.  

Vanaf 2015 houden we jaarlijks bij hoeveel her-meldingen we hebben in lopende dan wel 
afgesloten MDA++ zaken. De afgelopen 4 jaar waren er in totaal 16 her-meldingen in zowel 
afgesloten als lopende zaken. In 2018 hadden we 3 her-meldingen, waarvan 1 in een 
afgesloten zaak en 2 in lopende zaken.  
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Ouderenmishandeling 
De inhoudelijke ontwikkeling van ouderenmishandeling heeft volop de aandacht.  

> Binnen Veilig Thuis Friesland is een werkgroep Ouderenmishandeling, waarin werkers, 
gedragswetenschappers en vertrouwensarts zich bezig houden met de inhoudelijke 
ontwikkeling rondom ouderenmishandeling; 

> In maart hebben we een succesvolle werklunch georganiseerd; 
> In september is er een themabijeenkomst rondom casuïstiek ouderenmishandeling 

georganiseerd. De bijeenkomst is goed bezocht met 30 deelnemers vanuit de diverse 
gemeenten en zorginstellingen;  

> Aan de nieuwe folderlijn van Veilig Thuis Friesland is een folder over 
ouderenmishandeling toegevoegd;  

> Veilig Thuis Friesland participeert in de ontwikkeling van gemeentelijke allianties 
rondom financiële uitbuiting van ouderen;  

> Op 14 maart 2019 heeft Veilig Thuis Friesland een symposium over 
ouderenmishandeling georganiseerd. 

 

Praten met kinderen 
Eén van de speerpunten was in 2018 het praten met kinderen. Standaard wordt al met alle 
betrokkenen binnen het gezin, dus ook met de kinderen, gesproken. Toch was er behoefte 
aan verdere verdieping op dit belangrijke thema. Voor alle medewerkers Veilig Thuis 
Friesland is een trainingsdag georganiseerd, op basis van het internationaal onderzoek naar 
de participatie van jeugdigen in de jeugdbeschermingsketen, “Project Hebe”.  
 
Ontbijtsessie Spoed4Jeugd  
Op 13 november 2018 hebben we met alle medewerkers die betrokken zijn bij Spoed4Jeugd 
een evaluatie gehouden. Partners zijn REIK, Jeugdhulp Friesland, GGZ en Veilig Thuis 
Friesland. TSH (Team Spoedeisende Hulp) van Veilig Thuis Friesland en de 
bereikbaarheidsdienst van Regiecentrum waren aanwezig. Tijdens deze sessie zijn 
verbeterpunten aangedragen rondom het systeem, de samenwerking en het proces. Alle 
verbeterpunten zijn verzameld en uitgezet in acties. De wijze van aanpak van spoedzaken in 
Friesland is al jarenlang erg goed. 

 
De Beschermingstafel 
We zijn één van de weinige Veilig Thuis organisaties in Nederland die ouders en jeugdigen 
vanaf 12 jaar uitnodigen voor de Beschermingstafel. Aan de Beschermingstafel bespreekt de 
Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot onderzoek (VTO) mét de ouders en 
jeugdige, de medewerkers van het wijk- en gebiedsteam en de melder van het VTO. Zo 
wordt niet óver, maar mét het gezin gesproken. Ouders krijgen dankzij de Beschermingstafel 
een laatste kans om, met ondersteuning in het vrijwillige kader, zelf problemen op te lossen. 
Is dit niet mogelijk, dan start de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek. Dit kan 
leiden tot een verzoek aan de kinderrechter om een gedwongen maatregel. 
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De Beschermingstafel in vogelvlucht: 2018 
 In 2018 zijn 369 zaken behandeld in het overleg van de Beschermingstafel. 
> In 95% van de besprekingen zijn de ouders aanwezig. De belangrijkste reden dat 

ouders niet aanwezig zijn, is dat ze niet gemotiveerd of geïnteresseerd zijn; 
> In 13% van de besprekingen was ook de jeugdige, vanaf 12 jaar, aanwezig. Dit is niet 

altijd mogelijk, maar daar waar het kan en zinvol is, betrekken we hen ook; 
> In meer dan 80% van de zaken start de Raad voor de Kinderbescherming een 

onderzoek.  
 

Resultaat Beschermingstafel 
Totaal 
2018 

Totaal 
2017 

RvK start onderzoek 305 314 
Terug naar Veilig Thuis 1 5 
Terug naar wijk- gebiedsteam 51 65 
Wordt VOTS 11 9 
Naar zorgaanbieder/regiehouder 1 3 
Totaal 369 396 
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Cijferoverzicht Veilig Thuis Friesland 2018 
 
Alle diensten Veilig Thuis 
 Aantal 2018 Aantal 2017 
Adviezen 2660 3420 
Uitgebreide adviezen 621 897 
Meldingen 3647 3458 
Toeleiding naar zorg 698 426 
Directe overdrachten 2038 1937 
Onderzoeken (incl. MDA++) 749 716 
Crisiszaken 203 282 

 
Adviezen aan en meldingen van professionals en burgers  
Een belangrijke taak van Veilig Thuis Friesland is het geven van advies aan professionals én 
burgers. Dit doen we via het centrale nummer 0800-2000 en lokaal via de SAVE-teams 
waarvan medewerkers van Veilig Thuis Friesland deel uit maken. Bij een uitgebreid advies 
coacht Veilig Thuis Friesland wijk- en gebiedsteams en andere professionals en gaat mee 
naar een eerste gesprek met het gezin. Bij een melding verzamelen de medewerkers 
informatie en bespreken de melding tijdens de dagelijkse triage. Daar vindt een 
multidisciplinaire beoordeling en besluitvorming met vertrouwensarts en 
gedragswetenschapper plaats. Uit het besluit komt een vervolg voort. 
 
 
Aanleiding adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis Friesland 
De aanleiding om advies te vragen of om te melden kan één of meerdere oorzaken hebben. 
De totalen zijn daardoor hoger dan het aantal afgegeven adviezen en het aantal meldingen.  
 

Aanleiding 
Advies 

2018 
Advies 

2017 
Meldingen 

2018 
Meldingen 

2017 
Partnergeweld 247 228 388 543 
Eergerelateerd geweld 8 13 10 15 

Ouderenmishandeling  
125 111 124 119 

Kindermishandeling  
1822 3407 1474 2245 

Overige vormen van huiselijk 
geweld  434 928 1348 1379 
Huwelijksdwang en achterlating 1 5 1 3 
Andere problematiek dan huiselijk 
geweld of kindermishandeling* 1093  923  
Totaal 3730 4692 4268 4304 

 
* Vanaf medio 2017 geldt een nieuw informatieprotocol van het CBS. De aanleiding ‘andere 
problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling is toen toegevoegd. Onder ‘andere 
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problematiek’ worden vragen rondom verslaving, opvoedingsonmacht, criminaliteit of ander soortige 
problematiek verstaan. Als professionals of burgers advies vragen is het niet direct duidelijk waarover 
de vraag gaat. Pas bij doorvragen wordt duidelijk dat het om een andere problematiek dan 
kindermishandeling of huiselijk geweld gaat.  
 
 
Wie vroeg advies en wie meldde de zorgen in 2018? 

Hoedanigheid Adviesvrager/Melder 

Aantal 
adviezen 

(incl. 
uitgebreid) 

2018 

Aantal 
adviezen 

(incl. 
uitgebreid) 

2017 

Aantal 
meldingen 

2018 

Aantal 
meldingen 

2017 
Beroepsmatige adviesvrager         
Medici en ziekenhuizen 313 162 414 364 
Wijk- en Gebiedsteams 547 653 88 66 
Politie/Justitie 148 571 2376 2118 
Veilig Thuis- en Gecertificeerde 
instellingen  171 302 62 208 
Onderwijs en leerplicht 216 214 124 116 
Zorgaanbieders  338 621 204 201 
Niet beroepsmatige 
Adviesvrager/Melder * 1548  1794 379 385 
Totaal 3281 4317 3647 3458 

 
* Bijvoorbeeld: direct betrokkene kind/jeugdige/volwassene/pleger; familie betrokkene; omgeving of 
anonieme melder. 
 
Aard mishandeling na onderzoek 2018  

Aard mishandeling vastgesteld in 
onderzoek 2018  

Totaal 
2018 

Totaal 
2017 

Affectieve verwaarlozing (passief) 72 53 
Getuige van huiselijk geweld 120 138 
Lichamelijke mishandeling 79 64 
Lichamelijke verwaarlozing 33 27 
Pedagogische verwaarlozing 170 187 
Psychisch geweld (actief) 113 106 
Seksueel misbruik 27 21 
Financiële uitbuiting 5 6 
Anders, problematiek kan niet 
benoemd worden als mishandeling of 
geweld 

416 282 

Totaal 1035 884 
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Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid 
 
Het Expertisecentrum organiseert allerlei activiteiten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering en biedt een breed trainingsaanbod aan voor professionals die 
werken met jeugdigen, gezinnen en ouderen. Daarnaast verzorgt het Expertisecentrum 
diagnostiek bij kinderen en detacheert het medewerkers die gespecialiseerd zijn in jeugd.  
 
Het Expertisecentrum in vogelvlucht 
In 2018: 
> organiseerden we 4 goed bezochte Kijkjes in de Keuken voor gemeenten, onderwijs en 

ketenpartners. Tijdens deze kijkjes in onze keuken werden workshops en presentaties 
gegeven over Veilig Thuis Friesland en Jeugd- en Gezinsbescherming;  

> gaven we externe trainingen over Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en 
het gebruik van de meldcode; Risicotaxatie en Gespreksvoering met ouders en 
betrokken; 

> organiseerde het Expertisecentrum samen met Veilig Thuis Friesland activiteiten 
rondom het thema ouderenmishandeling: een drietal themabijeenkomsten; een 
lunchbijeenkomst en een inloopochtend over financiële uitbuiting op de Dag tegen 
Ouderenmishandeling in drie verschillende gemeenten; 

> werd in de ‘Week tegen kindermishandeling’ een dag georganiseerd vóór en met 
ketenpartners met verschillende workshops: “Kijk niet weg.”  

 

Deskundigheidsbevordering 
In het afgelopen jaar heeft het Expertisecentrum zich vooral gericht op het ontwikkelen en 
geven van trainingen. Veel trainingen worden gegeven voor jeugdzorgwerkers in de 
wijk/gebiedsteams. Daarnaast worden ook regelmatig trainingen en voorlichtingen gegeven 
aan de onderwijssector en kinderopvang. Aan zorgboerderijen, thuiszorg en 
ouderen/ziekenhuiszorg worden verhoudingsgewijs minder trainingen en voorlichtingen 
gegeven.  
 
Het Expertisecentrum ontvangt hoge waarderingen op het gebied van deskundigheid van de 
trainers, de toepasbaarheid van het geleerde in de praktijk en het up-to-date houden van de 
trainingen.  
 
De trainingen zijn geaccrediteerd door het SKJ en worden zowel in company als in de vorm 
van een open aanbod aangeboden.  
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Het Expertisecentrum biedt basistrainingen:  

> Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en het gebruik van de meldcode 
> Risicotaxatie 
> Gespreksvoering met ouders en betrokken 

 
En verdiepingstrainingen: 

> Meerzijdige partijdigheid 
> Vlaggensysteem (signaleren en bespreken seksueel misbruik) 
> OTT (optreden ter terechtzitting) 
> Gespreksvoering met kinderen 
> SAVE-scholing 
> Functiescholing voor Veilig Thuis 
> Signaleren en bespreken van ouderenmishandeling  
> Complexe scheidingen 

 
 
Diagnostiek  
Psychodiagnostiek geeft inzicht in het intelligentieniveau, gedrag en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Het onderzoek levert een compleet 
beeld op van de mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsbehoeften. In 2018 hebben 
er 8 psychodiagnostische onderzoeken plaatsgevonden. De resultaten zijn in begrijpelijke 
taal besproken met de cliënt en de verwijzer.  
 

Detachering  
In 2018 waren er in totaal 13 fte gedetacheerd. Jeugdzorgwerkers en 
gedragswetenschappers werkten in verschillende wijk- en gebiedsteams door de gehele 
provincie: Súdwest Fryslân, DDFK, Smallingerland, Fryske Marren, Waadhoeke, 
Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Ameland. Met een aantal van deze gemeenten zijn 
gedurende het jaar afspraken gemaakt over het overgaan van medewerkers van 
Regiecentrum naar de betreffende gemeente.  
 

Gemeenteteam 
> Sinds 2015 werken onze medewerkers in de verschillende wijk- en gebiedsteams 

binnen de verschillende gemeenten. Zij werken samen met collega’s van het 
maatschappelijk werk, MEE, WMO consulenten en anderen. Om zo preventief en dicht 
bij de gezinnen ondersteuning te bieden aan gezinnen met een hulpvraag of de hulp in 
te zetten. Ze vormen gezamenlijk het wijk- gebiedsteam voor 0-100, of jeugd en 
gezin binnen elke gemeente.  

> In de afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer de regie genomen om hun wijk- 
of gebiedsteam binnen de gemeente te positioneren. Ze hebben de keuze gemaakt om 
hun teams onder te brengen bij één werkgever.  

> In het afgelopen jaar hebben we voorbereidingen getroffen om onze medewerkers die 
werkten in een drietal gemeenten over te dragen naar de gemeente.  
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> In Smallingerland zijn onze mensen per 1 januari 2019 in dienst gekomen bij de 
overheid BV “Carin”. Een zorgvuldig proces waarin we, in goed overleg met de 
gemeente, de medewerkers hebben meegenomen. 

> In de gemeenten De Fryske Marren en de Waadhoeke zijn onze mensen in dienst van 
de gemeente getreden.  

> In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen worden in 2019 besluiten genomen over de 
overname van onze medewerkers door de gemeente.  

> We detacheren in 2019 voornamelijk gedragswetenschappers naar de gemeentelijke 
teams, die medewerkers ondersteunen en adviseren in het nemen van ingewikkelde 
beslissingen.  

 

MDA++ refereerbijeenkomst OP Jeugd 
In november hebben we een zeer succesvolle refereerbijeenkomst georganiseerd over de 
MDA++ werkwijze. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Niet eerder kwamen er 
zoveel professionals uit diverse gemeenten en instellingen naar een refereerbijeenkomst.  
Bij de MDA++refereerbijeenkomst werd een casus nagespeeld. Dit ging over een zorgelijke 
situatie van seksueel misbruik. Het samenspel tussen en de meerwaarde van de 
verschillende disciplines aan tafel kwam goed naar voren. Het werd duidelijk dat het MDA++ 
niet alleen oog heeft voor de acute onveiligheid, maar ook kijkt hoe voor de toekomst de 
veiligheid geborgd kan worden.  

 

Cijferoverzicht Expertisecentrum 

Activiteiten overzicht Expertisecentrum 2018 2017 
Voorlichtingen (o.a. meldcode, ouderenmishandeling) 27 62 
Gastlessen voor scholen (MBO/HBO) 1 3 
Trainingen extern  128 54 
Kijkje in de keuken 4 4 
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Personeel en Organisatie 
 
We investeren continu in de ontwikkeling van ons personeel en onze organisatie.  
Personeel en Organisatie 2018 in vogelvlucht: 
In 2018: 

> Sociaal plan: Het huidige Sociaal Plan wordt tot 1 januari 2020 verlengd. 
 

> Van werkdruk naar werkplezier!   
De werkdruk in de jeugdzorg was al hoog en is alleen maar toegenomen. Om dit 
werk nu en in de toekomst vol te kunnen houden is werkplezier belangrijk. Met de 
titel ‘De werkdruk de Baas’ is er samen met de OR een plan gemaakt rondom het 
hanteren van werkdruk en mogelijkheden om het werkplezier te vergroten, 
bijvoorbeeld middels workshops. Spreker Herre Zonderland heeft voor een 
inspirerende start gezorgd. 
 

> Talentontwikkeling  
Er heeft een doorontwikkeling van de talenten plaatsgevonden. Na de training van de 
leidinggevenden, zijn ook de medewerkers gevraagd elkaars sterke punten te 
benoemen. Dit brengt veel positieve energie met zich mee binnen de afdelingen. 
 

> Het Tuchtrecht  
Bij enkele Gecertificeerde Instellingen (GI’s) heeft er een onderzoek plaatsgevonden 
naar de effecten van tuchtrecht op de gezinsvoogden. Er is een interessant rapport 
uitgekomen met een aantal aanbevelingen. Dit is op bestuurlijk niveau met het SKJ en 
de Tuchtrechtcommissie besproken. Enkele aanbevelingen zijn doorgevoerd binnen 
het tuchtrecht, zoals het instellen van een voorportaal. Daarin worden klachten 
beoordeeld en/of afgehandeld.  

o Intern is het rapport opgepakt door de werkgroep Professionalisering met de 
vraag welke aanbevelingen wij als organisatie kunnen overnemen. 

 
> Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  

In het afgelopen jaar werd er een schrikbarend aantal (460) belevingen van 
intimidatie en agressie benoemd. Dit baart ons grote zorgen, ook omdat we in onze 
branche het geweld tegen onze mensen zien toenemen. 
 

> Verzuimbeleid onder de loep  
Naar aanleiding van een inspiratiemiddag met het MT en de OR over ‘visie op 
verzuim’, gaat een werkgroep ons huidige verzuimbeleid ‘onder de loep’ nemen. Hoe 
doen we het nu en welk verzuimmodel past in onze toekomstvisie. Het beïnvloeden 
van gedrag is het meest effectief als het gaat om ziekteverzuim en preventie. Wat 
betekent dit dan voor onze organisatie en de manier waarop we met het verzuim 
omgaan? Waar liggen onze kansen en mogelijkheden en wat zien we als onze 
beperkingen.   
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Cijferoverzicht Personeel en Organisatie 
Medewerkers in dienst (excl. stagiaires) 

 Per 31-12-2018 Per 31-12-17 
Mannen 38 36 
Vrouwen 222 234 
Totaal 260 270 
Waarvan beroeps geregistreerde 
medewerkers 

179 181 

 

 

Soort dienstverband Per 31-12-2018 Per 31-12-17 
Parttime 189 203 
Fulltime 71 67 

 

Ziekteverzuimpercentage 2018 2017 
Inclusief zwangerschap 8,2% 7,7% 
Exclusief zwangerschap 6,5% 6% 
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Kwaliteit 
 
We werken dagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en 
processen. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid voert elk jaar evaluaties, onderzoeken, 
audits en risico-inventarisaties uit om de kwaliteit van ons werk op peil te houden en te 
verbeteren.  
 
Certificering 
Voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geldt dat we moeten voldoen aan het 
landelijk normenkader. Dit is een kader die eisen stelt aan elke organisatie die de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren. 

In 2017 is een uitgebreide audit uitgevoerd en hebben we opnieuw voor drie jaar ons 
certificaat gekregen. In 2018 is een controleaudit uitgevoerd. Hieruit bleek dat we het 
certificaat mogen continueren. 

Veilig Thuis Friesland was nog niet gecertificeerd. Daarom hebben we voor Veilig Thuis 
Friesland een aanvraag gedaan voor het certificaat ISO 9001. In oktober 2018 heeft er een 
audit plaats gevonden. Veilig Thuis Friesland heeft dit certificaat voor drie jaar ontvangen. 
Ook hiervoor geldt dat in 2019 en 2020 wordt gekeken of we het certificaat mogen 
continueren.  

 
Calamiteiten, incidenten en geweldsincidenten  
In 2018 zijn vijftien interne meldingen gedaan van een incident, calamiteit of een 
geweldsituatie. Bij deze meldingen hebben we terug gekeken, met als doel de oorzaak te 
achterhalen van de ongewenste en onverwachte gebeurtenissen. Waar mogelijk zijn 
verbetermaatregelen genomen. 
 

Tevredenheid  
Cliënten 
Bij het beëindigen van de maatregel bij zowel Jeugdbescherming als Jeugdreclassering, 
worden ouders en jeugdigen van twaalf jaar en ouder gevraagd hun mening te geven over de 
geboden hulp. Jaarlijks worden deze gegevens geanalyseerd en enkele bevindingen staan 
hier beschreven: 

> Bij jeugdreclassering is bij de ouders de gemiddelde score op de stellingen hoger dan 
bij de jongeren. Van jongeren krijgen we een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7 en 
van ouders een 8,5; 

> Jeugdigen geven jeugdbescherming (gedwongen kader) een rapportcijfer van een 6,2 
en ouders een 6,3.  

 
De respons was behoorlijk lager dan in de voorgaande periodes. Hierdoor kunnen de 
resultaten mogelijk een niet representatief beeld geven. 
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Ketenpartneronderzoek 
Aan de ketenpartners voor de Jeugd- en gezinsbescherming is in 2018 gevraagd hoe zij 
onze dienstverlening ervaren. We constateren hierin een stijgende waardering. Dit blijkt uit 
de stellingen maar ook uit het gemiddelde rapportcijfer (van een 6,5 uit een eerder 
onderzoek naar een 7,3 in 2018 voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering). 

 

Gegevensbescherming (AVG) 
We werken met zeer persoonsgevoelige informatie. Daarom is het noodzakelijk dat we hier 
zorgvuldig mee omgaan. Dit principe geldt altijd al, maar door de nieuwe AVG verordening is 
hier nog meer aandacht voor. In 2018 hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een 
nog veiligere informatiestroom. 
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Financiën  
In 2018 ontving Regiecentrum Bescherming en Veiligheid € 18.160.228,-- aan subsidies, 
waarvan € 17.388.652,-- van de  Friese gemeenten en €771.575,-- aan overige baten. Van 
de gemeentelijke subsidie is € 5.972.867,-- voor Veilig Thuis Friesland,  
€ 9.906.299,-- voor Jeugd- en Gezinsbescherming en € 1.509.487,-- voor onze 
detacheringen in de wijk- en gebiedsteams. De financiële balansverhoudingen zijn gezond, 
de solvabiliteit is 35% en er is voldoende weerstandsvermogen. 
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Klachten  
 
De onafhankelijke klachtencommissie van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid kreeg in 
2018 in totaal 33 klachten binnen: dit is een daling van bijna 37% ten opzichte van 2017 (52 
klachten). Verder handelde de klachtencommissie nog 12 klachten uit 2017 af (10 klachten 
van Jeugd- en Gezinsbeschermingen en 2 klachten van Veilig Thuis Friesland). Er zijn in 
totaal 4 klachten (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Deze klachten gaan over het handelen van 
en de communicatie met onze medewerkers.  
 
Van de klachten uit 2018 hadden 29 klachten betrekking op Jeugd- en Gezinsbescherming, 
4 klachten gingen over Veilig Thuis Friesland. 10 klachten zijn nog in behandeling en 
worden in 2019 afgerond.  
 
Afhandeling klachten Jeugd- en Gezinsbescherming:  
 
> 11 klachten zijn ingetrokken of niet-ontvankelijk verklaard of er is afgezien van 

behandeling omdat die klachten al eerder door de commissie zijn behandeld;  
> 7 klachten zijn opgelost door bemiddeling; 
> 12 klachten zijn in een hoorzitting behandeld: 3 klachten zijn gegrond, 1 klacht 

gedeeltelijk gegrond en 8 klachten zijn ongegrond verklaard; 
> 9 klachten zijn nog in behandeling en worden in 2019 afgerond. 

 
Afhandeling klachten Veilig Thuis Friesland: 
 
> 1 klacht is niet-ontvankelijk verklaard; 
> 1 klacht is opgelost na bemiddeling; 
> 3 klachten zijn in een hoorzitting behandeld: deze 3 klachten zijn ongegrond 

verklaard; 
> 1 klacht is nog in behandeling en wordt in 2019 afgerond.  

 
De aanbevelingen die de klachtencommissie heeft gedaan op basis van de gegronde en deels 
gegronde klachten zijn door de directie meegenomen en omgezet tot verbeteracties binnen 
Regiecentrum. De aanbevelingen en verbeteracties zijn beschreven in het jaarverslag 
Klachtencommissie 2018.  

https://www.regiecentrumbv.nl/wie-zijn-wij/downloads/
https://www.regiecentrumbv.nl/wie-zijn-wij/downloads/
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Cliëntenraad en Ondernemingsraad 
 
Cliëntenraad 
In het afgelopen jaar is de cliëntenraad gegroeid van 4 naar 7 leden. Dit betekent dat de 
cliëntenraad weer bestaansrecht heeft en effectief kan meedenken en meepraten over 
kwesties die spelen bij Jeugd- en Gezinsbescherming. De cliëntenraad vertegenwoordigt 
binnen Regiecentrum alleen de achterban van Jeugd- en Gezinsbescherming. 

De cliëntenraad in vogelvlucht 
In 2018: 

> heeft de cliëntenraad 1 à 2 keer per maand vergaderd; 
> heeft de cliëntenraad 2x per jaar overleg met de algemeen bestuurder van 

Regiecentrum, 1x met het lid van de Raad van Toezicht die de cliëntenraad in zijn 
portefeuille heeft, en 1x met 2 leden van de OR; 

> heeft de cliëntenraad gesproken met de voorzitter van de onafhankelijke 
klachtencommissie van Regiecentrum. Dit gesprek heeft geresulteerd in het 
anonimiseren van het tevredenheidsonderzoekformulier van de klachtencommissie; 

> is de cliëntenraad door medewerkers van Regiecentrum voorgelicht over:  
o de wijze waarop jeugdbeschermers de jeugdbeschermingsmaatregelen 

uitvoeren;  
o de werking van het rapportagesysteem WIJZ; 

> heeft de cliëntenraad een gesprek gevoerd met het Keurmerkinstituut in het kader 
van de certificering van Regiecentrum; 

> heeft de cliëntenraad 2 ongevraagde adviezen aan de directie van Regiecentrum 
gegeven over de bescherming van de privacy van de cliënten en over de leesbaarheid 
van de klachtenregeling; 

> heeft de cliëntenraad deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst van het 
Landelijk Overleg Cliëntenraad (LOC) over de voorgestelde wetswijziging over het 
medezeggenschapsrecht van cliënten. 

 
Speerpunten: 
Het belangrijkste speerpunt in 2018 was om in contact te komen met jongeren aan wie een 
beschermingsmaatregel is opgelegd. Om dit doel te bereiken heeft de cliëntenraad een 
zogenoemd ‘pizza-overleg’ georganiseerd. Na maanden van voorbereiding en het inzetten 
van allerlei communicatiemiddelen, was het aantal aanwezige jongeren helaas laag.  
Voor 2019 is het belangrijkste speerpunt voor de cliëntenraad om in contact te komen met 
ouders/verzorgers van kinderen en jongeren aan wie een beschermingsmaatregel is 
opgelegd. Uiteraard wil de cliëntenraad ook nog steeds graag in contact komen met 
jongeren zelf. 

 
  



  

30 
 

Jaarbericht 2018 

Ondernemingsraad 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland heeft een actieve Ondernemingsraad (OR) 
die alle ontwikkelingen nauwgezet volgt. In 2018 vergaderde de OR 20 keer, waarvan 7 keer 
met de directie en 1 keer informatief met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De OR 
heeft twee trainingsdagen gehad als vervolg op de training van 2017 over werkdruk en 
werkplezier. Dit naar aanleiding van de cao opdracht aan OR en werkgevers om een actieplan 
te maken die de werkdruk aan moet pakken. De OR heeft samen met de directie een mooie 
start gegeven aan dit actieplan en er zijn verschillende acties met betrekking tot werkplezier 
uitgezet. De OR blijft aanjager van het onderwerp werkdruk en werkplezier, ook in 2019. De 
OR behandelde in 2018 1 advies- en 7 instemmingaanvragen. Vooruitlopend op 2019 wil de 
OR samen met de directie de medezeggenschap en participatie van medewerkers rondom 
een aantal instemmingsaanvragen en adviesvragen vergroten.  
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Verslag Raad van Toezicht 2018 
 
Taak Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Tevens houdt zij 
toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Regiecentrum en de financiële 
verslaglegging. Bij de werkzaamheden wordt de Governance code voor de Zorg gehanteerd. 
 
Samenwerking Raad van Bestuur 
De samenwerking met de Raad van Bestuur wordt als prettig ervaren, transparant en 
constructief. De bestuurders hebben opnieuw blijk gegeven van hun tomeloze inzet voor de 
organisatie en landelijk gezien doen we het goed. De Raad van Toezicht heeft er dan ook 
vertrouwen in dat het bestuur van Regiecentrum bij de Raad van Bestuur in goede handen is.  
 
Wat heeft de Raad van Toezicht gedaan 
In 2018 heeft de Raad van Toezicht zeven keer met de Raad van Bestuur vergaderd over 
uiteenlopende onderwerpen. Van het Expertisecentrum tot de meerjarenvisie, van de 
subsidieperikelen voor Jeugd- en Gezinsbescherming en het daarmee samenhangende 
kostprijsonderzoek door bureau Berenschot, tot het jaarverslag van de klachtencommissie 
en het ziekteverzuim. Maar er is ook stilgestaan bij de jaarrapportage "Voorkomen seksueel 
misbruik" en is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht voorzien van een 
update.  
 
Daarnaast hebben we ons als Raad van Toezicht door middel van presentaties van 
medewerkers laten informeren over verschillende onderwerpen, te weten de ontwikkelingen 
binnen de jeugdreclassering, WIJZ en de stand van zaken rondom het Expertisecentrum.  
 
Als Raad van Toezicht hebben we aan de navolgende zaken goedkeuring verleend: 
> de meerjarenvisie 2018-2022; 
> de jaarrekening 2017; 
> het jaarverslag 2017; 
> de interne begroting 2019; 
> de verlenging van de huurovereenkomst; 
> de indeling van de bestuurders in de klasse III WNT 2.  

 
Overige activiteiten  
De Raad heeft verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Zo hebben we individueel een 
dagdeel meegelopen met medewerkers van Regiecentrum op verschillende afdelingen 
(Jeugdreclassering, Toegang, Beschermingstafel). Iedereen heeft dit als zeer boeiend en 
leerzaam ervaren. Een delegatie van de Raad is aanwezig geweest bij de beleidsdag van het 
MT, waarbij is gesproken over het tuchtrecht, toezicht en kwaliteit van de jeugdbescherming 
en over werkdruk en werkplezier. Daarnaast is een delegatie van de Raad van Toezicht naar 
een bijeenkomst voor zorgorganisaties uit de regio Noord van de NVTZ geweest. Tevens 
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heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tezamen met de Raad van Bestuur een 
bijeenkomst gehouden met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van JB Noord. 
Hierbij is onder andere gesproken over de verschillen en overeenkomsten van de werkwijzen 
van beide organisaties, over kansen en bedreigingen en over de samenwerking.  
Tot slot heeft een delegatie een landelijke netwerkbijeenkomst van Raden van Toezicht en 
Raden van Bestuur van GI's bijgewoond.  
 
Evaluatie Raad van Toezicht 
In oktober hebben we onder leiding van een externe, een zelfevaluatie gehouden. Conclusie: 
de leden zijn complementair aan elkaar en een ieder komt goed tot zijn recht in zijn/haar 
functie.  
 
Samenwerking Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
Het afgelopen jaar heeft de Raad diverse ontmoetingen gehad met (vertegenwoordigers van) 
de OR en de CR. Met de OR is een art. 24-overleg gevoerd en is er op diverse momenten 
overleg gevoerd tussen de beide voorzitters. Ook met de CR is er overleg gevoerd. De Raad 
heeft veel waardering voor de betrokken wijze waarop de OR en de CR invulling geven aan 
hun taken. De contacten met de OR en de CR worden als zeer waardevol ervaren. 
 
Commissies Raad van Toezicht  
De Raad heeft diverse commissies: remuneratiecommissie, financiële commissie en 
commissie kwaliteit & veiligheid. Alle commissies voerden in 2018 regelmatig overleg met 
leden van de Raad van Bestuur en deskundigen uit de organisatie. Hoewel gewerkt wordt met 
een aantal commissies en met contactpersonen voor de CR en OR, is het uitgangspunt dat de 
Raad een collectieve taak heeft en gezamenlijk verantwoordelijk is en blijft voor het totaal. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht  
Conform de ‘Governance code’ bestaat de Raad uit onafhankelijke toezichthouders. De Raad 
van Toezicht bestond in 2018 uit vier personen, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
droegen voor het toezicht. We hebben ingestemd met de herbenoeming van Sjouke Tuinier 
voor een periode van 4 jaar, ingaande per 1 januari 2018.  
 
De samenstelling van de Raad was in 2018 als volgt:  

> Mevrouw mr. M.A. Fokkens-Kelder (voorzitter) 
> De heer drs. C. Marsman (vicevoorzitter) 
> De heer drs. A.J. van den Berg (secretaris) 
> De heer S. Tuinier 

 
Bezoldiging Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht heeft zich in 2018 opnieuw verdiept in de vraag welke bezoldiging 
passend is bij de organisatie en recht doet aan inzet en verantwoordelijkheid van de 
toezichthouders. De bezoldiging die gekozen is, valt royaal binnen de adviesnorm zoals die 
is geformuleerd door de NVTZ. 
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Tot slot 
Regiecentrum is nog steeds financieel een gezonde en onmisbare organisatie met een 
duidelijke visie en missie. Dit alles vraagt veel van de bestuurders, en ook van de 
medewerkers. Complimenten aan hun adres is dan ook zeker op zijn plaats!  
 
Avine Fokkens-Kelder 
Voorzitter Raad van Toezicht RBV 
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	De Multidisciplinaire Aanpak++ is een aanpak waar verschillende sectoren (1ste +), specialisten (2de +), het wijk- en gebiedsteam en het gezin samenwerken. De aanpak richt zich op zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als seksueel geweld. Problem...
	In de MDA++ vormen Politie, OM, MCL, GGZ Forensische poli, Fier en Veilig Thuis Friesland samen met gezinnen en betrokken hulpverleners de MDA++-tafel.
	De cijfers Gezinnen komen jaarlijks op verschillende manieren terug aan de MDA++-tafel. In totaal zijn er in 2018 48 nieuwe gezinnen aangemeld en zijn er 39 gezinnen gevolgd. Om te zorgen dat er binnen het gezin weer een stabiele duurzame veilige situ...
	In 2018 is er 93 keer een MDA++ ochtend georganiseerd. Tijdens een ochtend komen er gemiddeld 2 à 3 gezinnen aan bod. In totaal vinden er zo’n 235 gesprekken plaats, zoveel mogelijk met het gezin, betrokken hulpverleners en gebiedsteam. Dat geldt voor...
	Een groot aantal zaken monitoren we langdurig. De langstlopende zaken zijn uit 2014, die volgen we al ruim 4 jaar.
	De inhoudelijke ontwikkeling van ouderenmishandeling heeft volop de aandacht.
	 Binnen Veilig Thuis Friesland is een werkgroep Ouderenmishandeling, waarin werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensarts zich bezig houden met de inhoudelijke ontwikkeling rondom ouderenmishandeling;
	 In maart hebben we een succesvolle werklunch georganiseerd;
	 In september is er een themabijeenkomst rondom casuïstiek ouderenmishandeling georganiseerd. De bijeenkomst is goed bezocht met 30 deelnemers vanuit de diverse gemeenten en zorginstellingen;
	 Aan de nieuwe folderlijn van Veilig Thuis Friesland is een folder over ouderenmishandeling toegevoegd;
	 Veilig Thuis Friesland participeert in de ontwikkeling van gemeentelijke allianties rondom financiële uitbuiting van ouderen;
	 Op 14 maart 2019 heeft Veilig Thuis Friesland een symposium over ouderenmishandeling georganiseerd.
	Op 13 november 2018 hebben we met alle medewerkers die betrokken zijn bij Spoed4Jeugd een evaluatie gehouden. Partners zijn REIK, Jeugdhulp Friesland, GGZ en Veilig Thuis Friesland. TSH (Team Spoedeisende Hulp) van Veilig Thuis Friesland en de bereikb...
	MDA++ refereerbijeenkomst OP Jeugd In november hebben we een zeer succesvolle refereerbijeenkomst georganiseerd over de MDA++ werkwijze. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Niet eerder kwamen er zoveel professionals uit diverse gemeenten ...

