CHATTEN

FACTSHEET CLIËNTPROFIELEN

Naar aanleiding van de eerste lockdown is het Landelijk Netwerk Veilig Thuis op 25 mei gestart met een chatfunctie. Dagelijks wordt de chat door ervaren Veilig Thuis medewerkers
bemand. In totaal zijn in Friesland 400 gesprekken gevoerd. We
zien dat met name vrouwen en de leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar
gebruik maakt van de chat. Met de invoering van de avondklok
in januari 2021, is er ook een avondchat gestart. Veilig Thuis
Friesland werkt daar ook in mee.

De factsheet cliëntprofielen is in 2020 voor de tiende keer verschenen. Dit is een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kernproblematiek van jeugdigen met een maatregel
(jb, voogdij, jr). In totaal zijn van 1026 jeugdigen de kernproblemen in kaart gebracht. De factsheet levert concrete aanbevelingen op voor onze ketenpartners en voor de beleidsambtenaren
en inkoopafdelingen van de gemeenten. Ook geven we aan welke
vormen van zorg nodig zijn. Wij adviseren een sterke vermindering van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders in Friesland
ten behoeve van de beheersbaarheid en kwaliteit.

OUDERENMISHANDELING
Aan ouderenmishandeling hebben we afgelopen jaar extra
aandacht geschonken. Op 15 juni, de Dag tegen Ouderenmishandeling, zijn webinars georganiseerd. De belangstelling was
groot. Daarnaast hebben we trainingen rondom signaleren en
risicotaxatie ouderenmishandeling voor de ouderen- en thuiszorg ontwikkeld. De trainingen zijn eerst uitgesteld naar 2021.

GRIP OP DOORLOOPTIJDEN
Het traject rondom de procesversnellingen heeft in 2020 een
vervolg gekregen. Naast een verbeterde procesinrichting gericht
op acute- en structurele onveiligheid, zijn we gestart met de verdere analyse van het onderhanden werk. Waar zitten eventuele
‘vertragers’ in het werkproces, hoe kunnen we die beïnvloeden
en waar kunnen we versnellingen aanbrengen in goed lopende
processen. Door de verhoging van de sleuteltijden hebben we
in het najaar 7 fte formatie aangenomen, naast de reguliere vacatures. Vanaf september zijn de nieuwe collega’s gestart met
het inwerktraject.

GEWELD HOORT NERGENS
THUIS
Veilig Thuis Friesland participeert in de regionale projectgroep
Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Het Friese Actieplan 20192022 staat daarin centraal. Veilig Thuis is nauw betrokken bij de
projecten: ‘Onderzoek Her-meldingen Veilig Thuis’ en ‘MDA-lokaal’. In totaal zijn er 40 her-meldingen onderzocht. MDA-lokaal heeft vóór de zomer een aantal keren proefgedraaid. De
gemeenten zijn nu actief met het monitoren van deze gezinnen
met de meest complexe problematiek. Beide projecten worden
in 2021 afgerond.

Jeugd- en Gezinsbescherming is mede ondertekenaar van het
Convenant ‘Handen op elkaar voor onze jeugd’. Dit convenant is
bedoeld om samen met de zorgaanbieders en de gemeenten de
hoogspecialistische jeugdzorg te transformeren. Wij zijn een belangrijke verwijzer in dit segment. In de tabel ‘Bepalingen jeugdzorg’ is al een verschuiving zichtbaar. Ook het aantal gesloten
plaatsingen van kinderen met een maatregel is de laatste 2 jaar
sterk gedaald. We proberen zoveel mogelijk op maat een combinatie te zoeken van een zwaardere ambulante vorm van zorg met
verblijf. Tegelijk met de afbouw van de gesloten plaatsingen is er
een opbouw nodig van kleinschalige voorzieningen met kleinere groepen jongeren. En een uitbreiding van gezinsvervangende
vormen van zorg, zoals gespecialiseerde pleeggezinnen en gezinshuizen. Ook meer zwaardere vormen van zorg, zoals MST,
sluiten beter aan bij kwetsbare jongeren. En kan voorkomen dat
jongeren gesloten geplaatst worden.
Wij houden een lijst bij van moeilijk plaatsbare kinderen. Samen
met het Sociaal Domein Fryslân brengen we op deze manier de
knelpunten van de zorg in kaart.

DE TSJEK-APP
De tweede ronde spiegelgesprekken zijn doorgeschoven naar
2021. We willen dan met een aantal jongeren, met een jeugdreclasseringsmaatregel, in gesprek om feedback te vragen over ons
handelen. Ook hebben we een mobiele app ontwikkeld: de Tsjekapp, om tijdens een gesprek middels 5 vragen direct feedback te
vragen aan ouders en kinderen. Vooral de kindvariant werkt erg
makkelijk. Met een smiley kunnen kinderen aangeven hoe ze het
gesprek hebben ervaren.

ONDERNEMINGSRAAD

RAAD VAN TOEZICHT

Door COVID-19, werd de flexibiliteit van de OR op de proef gesteld in 2020. De OR heeft 1 keer advies en 3 keer instemming
verleend aan voorstellen vanuit het bestuur. N.a.v. de OR-verkiezing zijn er per 1 oktober twee nieuwe leden verwelkomd en
is er afscheid genomen van twee oudgedienden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

CLIËNTENRAAD
Het jaarbericht van de Cliëntenraad staat op
jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl

AANTAL MEDEWERKERS

VROUWEN

ONTWIKKELINGEN
ZORGLANDSCHAP

> De heer S. Tuinier | voorzitter
> Mevrouw S. Faber | vice-voorzitter
> De heer A.J. van den Berg (tot 01-01-2021)
> De heer C. Marsman (tot 01-04-2021)
> Mevrouw I. Barends
> De heer G.M. Akkerman (vanaf 01-01-2021)
> De heer W.O. Sierksma (vanaf 01-01-2021) pparatuur amera-apparatuur

Jaarbericht

MEDEWERKERS
IN CIJFERS

MANNEN
TOTAAL

ZIEKTEVERZUIM
ZIEKTEVERZUIM

2020
235
39
274

FINANCIËN
SOLVABILITEIT

2019
214
39
253

WEERSTANDSVERMOGEN

!!

2019
5,65%

De werkdruk is onverminderd hoog binnen de organisatie. Naast de heftigheid van de zaken neemt
helaas ook het aantal incidenten omtrent agressie en geweld tegen onze hulpverleners toe. Deze
uitingen, in combinatie met thuiswerken, vallen
onze collega’s zwaar. We investeren veel in de collegiale overleggen en in de binding van de teamleden onderling. In de team
overleggen besteden we veel aandacht aan het in balans houden
van de werkdruk en het werkplezier.

ENQUÊTE THUISWERKEN
Door corona zijn we meer thuis gaan werken.
Daarom heeft de MonitorGroep een enquête
bij ons afgenomen. Bijna 80% van de medewerkers heeft de enquête ingevuld. Medewerkers vinden dat leidinggevenden goed bereikbaar zijn. Ze voelen zich gewaardeerd en
krijgen voldoende aandacht (87%). Ze hebben
er vertrouwen in dat de organisatie hen goed door de coronacrisis
leidt en dat er daadkrachtig wordt gereageerd op veranderingen
(96%). Ook is er geïnventariseerd hoe thuiswerken wordt ervaren en wat de wensen zijn voor de toekomst. Na corona gaan we
toe naar 1/3 thuiswerken en 2/3 van de werktijd vanuit kantoor
werken. De werkgroep ‘Het nieuwe werken’ is inmiddels gestart
met het aanpassen van de werkplekken en optimaliseren van vergaderruimten met tv- en camera-apparatuur voor meer digitaal
vergaderen.

2019
39%
47%

In 2020 ontving Regiecentrum €17.459.540,aan subsidies en overige baten. De financiële
balansverhoudingen zijn gezond en er is voldoende weerstandsvermogen.

Beste relatie,
Zoals iedereen, kijken we terug op een bijzonder jaar. De coronacrisis
begon in maart en nu zitten we daar nog volop in. Door deze crisis is er
een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Kinderen en volwassenen waren nog meer op zichzelf
aangewezen en de ambulante hulpverlening en school verliep vaak via
beeldbellen. Ons werk, van zowel Veilig Thuis als Jeugd- en Gezins-

KLACHTEN
2020
5,58%

2020
42%
51%

2020

VEILIG THUIS

2020
16

2019
7

bescherming, is doorgegaan. Gezinnen zijn bezocht, omgangsregelin-

JEUGD-EN GEZINSBESCHERMING

19

27

neming van de maatregelen op ons kantoor doorgegaan. Een groot

KLACHTEN TOTAAL

35
1

34
3

compliment voor onze medewerkers. Zij hebben zich, ondanks alle

(DEELS) GEGROND

Het afgelopen jaar waren er in totaal 35 klachten. In totaal zijn er
12 klachten door bemiddeling opgelost, de overige klachten zijn
behandeld door de klachtencommissie. In totaal is er één klacht
(deels) gegrond verklaard. Het jaarverslag van de onafhankelijke
klachtencommissie is terug te vinden op:
www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl

RAAD VAN TOEZICHT
Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar.
De coronacrisis heeft veel impact gehad op de organisatie en
de medewerkers. In totaal werd er zeven keer vergaderd. Het
grootste deel van deze vergaderingen vond plaats via beeldbellen. De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht kon helaas
geen doorgang vinden. Zodra dit weer verantwoord is, vindt deze
alsnog plaats. De Raad van Toezicht hecht aan gesprekken met
medewerkers en ook aan contacten met stakeholders. Gelukkig
konden deze (deels) wel doorgaan. Na de zomer startte de wervingsprocedure voor twee vacatures in de Raad. De vacatures zijn
ontstaan door het vertrek van Guus van den Berg (31-12-2020)
en van Chris Marsman (01-04-2021). Gerard Akkerman en Wybe
Sierksma zijn de nieuwe leden. De Raad van Toezicht ziet terug
op een jaar waarin ondanks de beperkingen het werk bij Jeugd- en
Gezinsbescherming en Veilig Thuis op zeer verantwoorde wijze,
door de inzet van alle medewerkers, toch door kon gaan.

058-2333777

0800-2000

0800-7763345

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

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 24/7
bereikbaar voor vragen over of meldingen van
kinder- of ouderenmishandeling of huiselijk
geweld.

Het telefoonnummer van Spoed4Jeugd (24/7
bereikbaar) is voor spoedeisende jeugdhulp in
crisissituaties die worden veroorzaakt door opvoed- en/of gezinsproblemen of psychiatrische
problemen. Veilig Thuis Friesland is één van de
vier partners van Spoed4Jeugd. De jaarcijfers
zijn terug te lezen op: www.spoed4jeugd.nl

Het jaarbericht van Regiecentrum is ook terug te lezen op www.regiecentrumbv.nl

Grip op veilig leven

gen zijn georganiseerd, spoedeisend werk werd direct opgepakt en de
meest cruciale bedrijfsprocessen zoals het MDA++ zijn met in acht-

EXTERNE
PROFILERING
In het voorjaar hebben we drie nieuwe websites
gelanceerd. Eén centrale website over Regiecentrum en ons aanbod vanuit het Expertisecentrum. Eén voor Jeugd- en Gezinsbescherming
en één voor Veilig Thuis, waarin direct contact
kan worden gelegd met Veilig Thuis. Tijdens de
eerste lockdown is daar de chatfunctie aan toegevoegd. Met RTL4 hebben we een mooie aflevering gemaakt over het werk bij jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de titel ‘De
helden van Nu’. In het najaar zijn we samen met
Omrop Fryslân gestart met de opnames voor
een 8-delige serie: ‘Fan Binnenút’. Hierin wordt
op indringende wijze een kijkje achter de schermen van ons werk gegeven. In 2020 hebben we
over verschillende thema’s interviews gegeven
voor radio, tv, kranten en magazines.

beperkingen, ingezet voor de veiligheid van kinderen en volwassenen.
Bij Veilig Thuis hebben we in totaal 5.000 vragen om advies en meer

VITAAL BLIJVEN

dan 4.000 meldingen over zorgen en signalen van geweld en mishandeling gekregen. Veel meldingen werden na beoordeling op acute of
structurele onveiligheid overgedragen aan de gemeentelijke teams. Bij
meer dan 1300 meldingen is een onderzoek gestart of zijn er veiligheidsvoorwaarden opgesteld. We hebben hard gewerkt om grip te krijgen op onze doorlooptijden en de werkvoorraad.
Bij Jeugd- en Gezinsbescherming zijn de jaarlijkse audits goed verlopen en werd opnieuw de certificering voor het uitvoeren van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering behaald. We zijn als partner betrokken op de transformatie van de hoogspecialistische jeugdzorg en
geven in verschillende analyses aan wat er nodig is in het zorgaanbod

We besteden veel aandacht aan werkdruk en het
in balans blijven van onze medewerkers. Door
het vele thuiswerken is er gerichte aandacht en
energie gestoken in de onderlinge verbinding
met collega’s en de organisatie. Intensieve gesprekken voeren in de privé-omgeving of alleen
thuiskomen na een heftig huisbezoek hebben
om meer intervisie en coaching gevraagd. We
hebben veel geïnvesteerd in een goede thuiswerkomgeving en er is een werkgroep gestart
rondom ‘Het nieuwe werken’.

voor onze doelgroep.
Samen staan we sterk. Onze missie “Grip op veilig leven” van kinderen, jeugdigen en volwassenen, zijn leidend binnen onze organisatie.
Daar zijn we trots op!
Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder
Jeanette Nijland, directeur / bestuurder

STEM VAN DE
CLIËNT
In een spiegelgesprek, een vorm van cliëntfeedback, hebben ouders van uithuisgeplaatste
kinderen hun ervaringen gedeeld met een grote
groep medewerkers. ‘Praten met kinderen’ is
een ander onderwerp, waar we veel aandacht
aan hebben besteed. Alle medewerkers zijn getraind om nog beter in gesprek te gaan met kinderen. Ook is de ‘Tsjek-app’ ontwikkeld, daarin
kunnen ouders en ook kinderen ons feedback
geven.

Jeugd- en Gezinsbescherming (JGB) voert jeugdbeschermings- en
jeugdreclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.
Vanuit de missie “alle kinderen blijvend veilig” zetten onze professionals
zich in voor kinderen, jongeren en gezinnen in Friesland.

Veilig Thuis Friesland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling. Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning bij (een vermoeden van) huiselijk
geweld en kinder- of ouderenmishandeling, doorbreekt onveilige situaties, onderzoekt wat er aan de
hand is en werkt samen om te zorgen dat geweld en mishandeling duurzaam stopt.

ADVIES & ONDERSTEUNING
2020
2671

2019
3427

DIRECT
BETROKKENEN

2212

2053

TOTAAL

4883

5480

PROFESSIONALS

Veilig Thuis geeft zowel professionals als direct betrokkenen
(bijv. slachtoffers of familie) advies wanneer zij vragen hebben
over huiselijk geweld en/of mishandeling. Door de corona waren de professionals meer op afstand. Zij hebben minder advies
gevraagd. Door de nieuwe website en de chat hebben we meer
direct betrokkenen bereikt.

MELDINGEN

2020 2019
1235 1382

HUISELIJK GEWELD
Melding

KINDERMISHANDELING

2923 3030

OUDERENMISHANDELING

86

TOTAAL MELDINGEN

4244 4512

100

De meldingen zijn van zowel professionals als direct betrokkenen. In 2020 waren er minder meldingen.
Onderstaand de top 3 professionele melders. Direct betrokkenen
deden vaker dan vorig jaar een melding (2020: 472 - 2019: 405).
Buren en familie van de direct betrokkene melden binnen deze
categorie het meeste.

TOP 3 PROFESSIONELE MELDERS
Politie

2424

Ziekenhuizen

452

Onderwijs

170

MDA++ FRIESLAND
MELDINGEN

2020
64

2019
64

MDA++ is een samenwerking tussen Veilig Thuis,
GGZ, Fier, VNN, politie, MCL, het wijkteam en
het gezin. De aanpak is gericht op het duurzaam
stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Er waren 64 nieuwe meldingen in 2020, het MDA++ volgt 94 gezinnen
langdurig.

JEUGDBESCHERMING

AANLEIDING
ADVIEZEN
2020 2019
2849 2858
96
100

MELDINGEN
2020 2019
1825 1847
103
104

519
146

685
153

763
86

778
112

Huiselijk geweld overig

630

789

866

1498

Andere problematiek dan kindermishandeling en huiselijk geweld

1410

2196 1496

1416

TOTAAL

5650

6781 5139

5755

AANLEIDING
Kindermishandeling
Geweld tegen ouders (<65)
door kinderen tot 23 jaar
(Ex-)partner geweld
Ouderenmishandeling >65 jaar

OTS < 1 JAAR
OTS > 1 JAAR
VOOGDIJ

De aanleiding voor een advies of een melding kan één of meerdere oorzaken hebben. Vandaar dat het totaal aantal meer is dan het
aantal afgegeven adviezen. Opvallend is dat het aantal adviezen
en meldingen van huiselijk geweld zijn gedaald. Ook het aantal
meldingen ouderenmishandeling zijn afgenomen.

VOORWAARDEN/
VERVOLGHULP
ONDERZOEK

2020
1883

2019
2693

609
727

640
640

Veilig Thuis beoordeelt alle meldingen (4.244) op acute of structurele onveiligheid en neemt een besluit over het vervolg. In een
deel van de meldingen waren geen vervolgstappen nodig. Er zijn
1.883 meldingen direct overgedragen aan wijk- en gebiedsteams
of hulpverlening. Bij de overige meldingen was verdere bemoeienis van Veilig Thuis nodig. Een deel van de meldingen is toegevoegd aan een lopend dossier. Er zijn in 609 meldingen voorwaarden en vervolgstappen opgesteld. In 727 meldingen is verder
onderzoek gedaan, om na te gaan of de vermoedens van geweld
en/of mishandeling vastgesteld konden worden. Een deel van de
onderzoeken vindt plaats in het MDA++.

BESCHERMINGSTAFEL
WIJK- EN GEBIEDSTEAMS

2020 2019
233 255

VEILIG THUIS

165

144

BESCHERMINGSTAFEL

398

399

Aan de beschermingstafel nemen Veilig Thuis, Raad
voor de Kinderbescherming (RvdK), wijk- of gebiedsteam en betrokken ouders deel. Aan deze tafel wordt
het verzoek tot onderzoek door de RvdK besproken.

2020
244
455
301
1000

2019
223
472
296
991

In totaal zijn er vorig jaar 1000 jeugdbeschermingsmaatregelen
uitgevoerd. Een kleine stijging t.o.v. 2019 (991). Bij jeugdbescherming blijft het aantal maatregelen vrij stabiel in aantallen. In 2020
zijn er 318 maatregelen succesvol afgesloten, waarvan 134 kinderen actief zijn overgedragen aan gebiedsteams.

DUUR OTS GEMIDDELD IN DAGEN
Landelijk

REGULIERE JR
ITB - HARDE
KERN/ CRIEM
TOTAAL

2020
124
6
130

2019
137
6
143

Het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen is qua aantal erg wisselend. Jaren schommelden deze rond de 140 pupillen per jaar.
Nu is het gedaald naar 124 reguliere maatregelen. We denken dat
corona hier sterk invloed op heeft, omdat een deel van de schoolverzuimzaken nu wegblijft. In 2020 hebben we in 74 zaken het
toezicht positief afgerond. De problematiek wordt zwaarder en
we merken een toename in het aantal heftige geweldsdelicten,
zoals gewapende overvallen en steekincidenten door met name
jongere jeugd.

Friesland

839

VERVOLG NA MELDING
OVERDRACHT

TOTAAL

JEUGDRECLASSERING

987

We zetten in op het borgen van structurele veiligheid. Tijdens de
maatregel werken we intensief samen met collega’s van de gebiedsteams. Zo kunnen we tijdig de maatregel succesvol afsluiten.
De duur van de ondertoezichtstelling is mede door deze werkwijze gemiddeld 148 dagen korter dan het landelijk gemiddelde.
REDEN BEËINDIGING JEUGDBESCHERMINGSMAATREGEL (OTS EN VOOGDIJ)
Meerderjarigheid
Ondertoezichtstelling niet verlengd
overgedragen naar wijk- en gebiedsteam
Beslissing kinderrechter
Tussentijdse opheffing (doelen bereikt)
OTS wordt voogdij
Voogdij wordt OTS
Voogdijoverdracht naar pleegouders/
herstel gezag ouder(s)
Overdracht andere Gecertificeerde
Instelling (GI)
Totaal

2020 2019
87

72

134

163

29
10
27
3

9
9
36
0

5

10

23

23

318

322

GESLOTEN PLAATSINGEN DAALT
TOTAAL
2018

84

TOTAAL
2019

58

TOTAAL
2020

45

met maatregel

16
29
vanuit gebiedsteam

REDEN BEËINDIGING
JEUGDRECLASSERING
Teruggestuurd naar het OM
Tenuitvoerlegging vonnis
Anders (bijv. overdracht andere GI)
Einde maatregel en succesvol afgerond
Totaal

2020 2019
3
12
5
74
94

8
16
5
57
86

BEPALINGEN JEUGDZORG
RECE

PT

SPECIALISTISCH

2020
816

2019
799

HOOGSCPECIALISTICH

72

128

PLEEGZORG

80
968
415

118
1045
526

TOTAAL
VERBLIJF

Jeugd- en Gezinsbescherming heeft de wettelijke verwijsbevoegdheid naar aanbieders van specialistische jeugdhulp. Wij verwijzen
alleen door naar Sociaal Domein Fryslân gecontracteerde zorgaanbieders. De verschuiving zetten we in van hoogspecialistisch
naar specialistisch en dan meer naar de zware ambulante vormen
van zorg in combinatie met verblijf. De meeste bepalingen (816)
worden ingezet op het vergroten van de opvoedvaardigheden van
ouders en het verminderen van de veiligheidsproblematiek van
de jeugdige in het gezin. Daarnaast verwijzen wij ook naar een
gezinsvervangende vorm van zorg, zoals pleegzorg en/of gezinshuizen (80).

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Dit doen
we door het trainen, adviseren en inzetten van professionals.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DUURZAAM INZETBARE PROFESSIONALS

ONLINE AANBOD KRIJGT EEN 8

In 2020 boden we voor gebiedsteams Noardeast Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Driestroom intervisie en supervisietrajecten aan. Gebiedsteam Waadhoeke adviseerden
we succesvol bij het verkrijgen van een geaccrediteerd inwerkprogramma. We detacheerden een projectleider, een POH-er
en gedragswetenschappers bij de gemeentes Noardeast Fryslân, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden en De Fryske
Marren. Op www.expertisecentrumbv.nl worden de mogelijkheden benoemd.

Door corona zijn afgelopen jaar alle trainingen omgebouwd naar
een online aanbod via ZOOM. Gebiedsteams, onderwijs, de zorg
en de doktersacademie wisten ons online te vinden en waardeerden ons aanbod met gemiddeld een 8.
Op de ‘Dag tegen Ouderenmishandeling’ op 15 juni presenteerden we het webinar ‘Wat kun jij doen om ouderenmishandeling
te stoppen’.
In de Week tegen Kindermishandeling verzorgden we op 17 november het webinar ‘De effectiviteit van de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling’ naar aanleiding van het onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut. In deze week gingen we
een actieve samenwerking aan met een drietal kinderopvangpartners. Met een training gespreksvoering en drie spreekuren
‘Vraag het Veilig Thuis’ deden we de gezamenlijke aftrap.

DIAGNOSTIEK VOOR
JEUGD EN GEZIN
Bij complexe (gezins)problematiek en/of onveiligheid kan het
nodig zijn om verder diagnostisch onderzoek te laten doen.
Ons diagnostiekteam werkt met geregistreerde gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Op offertebasis verzorgt
het team onderzoek bij complexe (gezins)problematiek en/
of onveiligheid. Onderzoek kan op locatie, outreachend en
systeemgericht. De toetsing op gesloten plaatsingen vanuit
de gebiedsteams is ingekocht door Sociaal Domein Fryslân.

INWERKPROGRAMMA’S
Het afgelopen jaar zijn er 17 nieuwe collega’s opgeleid. Zowel
voor Jeugd- en Gezinsbescherming als voor Veilig Thuis biedt
het Expertisecentrum een geaccrediteerd praktijkprogramma
aan. Nieuwe medewerkers worden gecoacht tijdens het inwerken, waardoor ze een goede start kunnen maken.

FRIESLAND IN CIJFERS
0,44%
381
402

45
93
257

377

206
1524

128

484
476

De totale doelgroep in absolute aantallen.
Betreft de Veilig Thuis meldingen en de
Jeugdbeschermings- en
Jeugdreclasseringsmaatregelen

725

200
190

330
373

122
169
316

196
198

