10 JAAR MDA++
Vanaf 2011 komt er 2x per week een team specialisten van Veilig
Thuis, GGZ, Fier, VNN, politie, MCL en het wijkteam samen
met het gezin. In de afgelopen 10 jaar zijn bijna 500 gezinnen
geholpen en is de mishandeling en het geweld duurzaam gestopt. Tijdens een feestelijk persmoment op 13 september hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De overeenkomst maakt het mogelijk om binnen de kaders van
de AVG informatie met de verschillende partners binnen het
MDA++ te delen, ook als zij geen directe betrokkenheid hebben met het gezin. De ketensamenwerking in het belang van
het kind, staat voorop in de overeenkomst. Een uniek document
en goed voorbeeld voor andere samenwerkingsverbanden en
MDA’s in Nederland.

ONDERWIJS & KINDEROPVANG
Vanwege het online onderwijs tijdens corona en de zorgen
rondom de mentale gezondheid van kinderen, hebben we onze
pr-activiteiten gericht op deze doelgroep. Daarom is er voor gekozen om de chat meer bekendheid te geven. In de Week tegen
de Kindermishandeling, in november, hebben we het basisonderwijs en de kinderopvang Friesland breed voorzien van materiaal ‘Doorbreek de stilte’. Alle zorgcoördinatoren hebben we
een intervisie aanbod gedaan hoe je omgaat met signalen van
kindermishandeling. De belangstelling was groot. Verder hebben we het basisonderwijs aan het eind van het jaar de jaarkalender 2022 gestuurd met daarop informatie over de meldcode
en Veilig Thuis.

GEWELD HOORT NERGENS
THUIS
Veilig Thuis Friesland participeert in de regionale projectgroep
‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ (GHNT). 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 een aantal keren op lokaal niveau
de monitoring van een aantal gezinnen vanuit MDA++ verder
begeleid. Op 31 januari 2022 is er via een livestream verbinding
een presentatie gegeven over het her-meldingen onderzoek en
in interactieve break-out rooms zijn aanbevelingen met elkaar
gedeeld.

CHAT
Veilig Thuis heeft in 2021 de chatfunctie, die in het eerste coronajaar is gestart, verder voortgezet. Van deze directe en anonieme vorm van communicatie met Veilig Thuis is in 2021 meer
dan 900 keer gebruik gemaakt. Vooral vrouwen en mensen in
de leeftijd van 18 - 40 jaar waren met een Veilig Thuis professional aan het chatten. Tijdens de avond lockdown in januari, was
de chat ook ‘s avonds bereikbaar.

RAPPORT KINDEREN
ONVOLDOENDE BESCHERMD
Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. De overheid neemt onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen zo stelden de inspecties J&V en IGJ vast in
hun rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In
Friesland concludeerde de inspectie dat JGB op alle fronten wel
voldoende scoorde. Het is van belang om hier alert op te blijven
en te streven naar doorontwikkeling. In samenwerking met SDF
en de wijk- en gebiedsteams is Jeugd- en Gezinsbescherming
daarom gestart met een aantal pilots. Pilot 1: ‘Zicht op veiligheid’,
waarbij het gebiedsteam en de jeugdbescherming gezamenlijk
de veiligheid inschatten en herstellen als er een raadsmelding
dreigt. Pilot 2: ‘Afsluittafel’, de afschaling en warme overdracht
van een maatregel naar het gebiedsteam wordt vormgegeven in
samenwerking met de gezinsvoogd, jeugdigen, ouders, gebiedsteam en Raad voor de Kinderbescherming.

GESLOTEN PLAATSINGEN

Jeugd- en Gezinsbescherming is medeondertekenaar 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. Ons beleid is erop gericht
om zoveel mogelijk kinderen thuis op te laten groeien. Als dit
niet lukt dan zetten we in op de zwaardere ambulante vormen
van zorg (bijv. MST) die thuis kunnen plaatsvinden of andere gezinsvervangende vormen van zorg, zoals pleegzorg of gezinshuizen. Er is veel maatschappelijke aandacht rondom het gesloten
plaatsen van kinderen. Onze inzet is ook om zo weinig mogelijk
kinderen gesloten te plaatsen. Er is al een sterke daling ingezet
van 84 gesloten plaatsingen in 2018, naar 37 in 2021. Toch blijft
er een kleine doelgroep aan kinderen bestaan, met zeer heftige
problematiek zoals suïcidale/zelfmutilatie neigingen, loverboy
problematiek of ernstig agressief gedrag. Zolang er geen passende alternatieve vormen van deze zwaarste vorm van zorg
aanwezig zijn, blijven we gebruikmaken van de behandelingen in
gesloten setting die worden gegeven in Woodbrookers en Elker.

FACTSHEET CLIËNTPROFIELEN

De factsheet cliëntprofielen is voor de elfde keer verschenen. In
totaal zijn van 1086 jeugdigen met een maatregel, de kernproblemen in kaart gebracht. Opvallend was een daling van huiselijk
geweld. Door corona was een deel van de gezinnen minder zichtbaar voor andere familieleden, onderwijs, politie, en gebiedsteams. In deze factsheet adviseren wij een sterke vermindering
van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders in Friesland ten
behoeve van de beheersbaarheid en kwaliteit en het voorkomen
van wachtlijsten. Wij bespreken regelmatig een overzicht van
moeilijk plaatsbare kinderen. Op deze manier brengen we samen
met Sociaal Domein Fryslân de knelpunten van de zorg in kaart.

ONDERNEMINGSRAAD

RAAD VAN TOEZICHT

De OR heeft 2x advies gegeven, 3x instemming verleend en is
met één instemmingsverzoek het nieuwe jaar ingegaan. Met
het directe vertrek en toekomstig vertrek van 2 OR-leden, is er
in september 2021 een tussentijdse verkiezing geweest. De OR
heeft op 30 september 2 nieuwe leden verwelkomd.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

CLIËNTENRAAD
Het jaarbericht van de Cliëntenraad staat op
jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl

> De heer S. Tuinier | voorzitter
> Mevrouw S. Faber | vice-voorzitter
> De heer C. Marsman (tot 01-04-2021)
> Mevrouw I. Barends (tot 01-01-2022)
> De heer G.M. Akkerman
> De heer W.O. Sierksma aratuur amera-apparatuur

VITALITEIT & INZETBAARHEID
CIJFERS IN BEELD

ZIEKTEVERZUIM

AANTAL MEDEWERKERS
VROUWEN
MANNEN
TOTAAL

2021
238
39
277

2020
235
39
274

2021
37%
46%

2020
42%
51%

FINANCIËN
SOLVABILITEIT
WEERSTANDSVERMOGEN

In 2021 ontving Regiecentrum € 19.160.833,- aan
subsidies en overige baten. De financiële balansverhoudingen zijn gezond en er is voldoende weerstandsvermogen.

KLACHTEN

!!

Vitaal zijn en omgaan met werkdruk, zijn belangrijke thema’s in
onze organisatie. Uit het project het ‘Nieuwe werken’ is het hybride werken geïntroduceerd. Collega’s werken 2/3 van hun tijd op
kantoor en 1/3 thuis. Vanwege onze inzet op gezondheid, duurzaamheid en een gezond werkklimaat willen we niet alleen een
rookvrij pand hebben, maar ook een rookvrije omgeving buiten
ons pand. Daarom is Regiecentrum vanaf 1 november rookvrij.
Vanaf 1 januari 2022 voert arbodienst Perspectief de begeleiding
rondom verzuim uit. Samen met hen gaat de focus méér liggen
op inzetbaarheid en hoe je hier grip op houdt en wordt er minder de nadruk gelegd op verzuim. Helaas hebben onze mensen
steeds meer te maken met agressie en staan zij continu onder
hoge druk. Daarom is er in ons opleidingsprogramma veel aandacht voor trainingen op het gebied van vakmanschap, agressie
en vitaliteit. Afgelopen jaar is weer de driejaarlijkse risico-inventarisatie afgenomen onder onze medewerkers. In deze vragenlijst
waren vragen opgenomen over gezondheid, welzijn en veiligheid.
Het werkplezier werd gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. De belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek zijn vastgelegd in
de actielijst ‘Arbeid en Gezondheid’.

RAAD VAN TOEZICHT

VEILIG THUIS

2021
5

2020
16

JEUGD-EN GEZINSBESCHERMING

31

19

KLACHTEN TOTAAL

36
4

35
1

(DEELS) GEGROND

2021
2020
6,36% 5,58%

Het afgelopen jaar waren er in totaal 36 klachten. In totaal zijn er
12 klachten opgelost door bemiddeling, de overige klachten zijn
behandeld door de klachtencommissie. In totaal zijn er 4 klachten
gedeeltelijk gegrond verklaard. Het jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie is terug te vinden op:
www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl

In 2021 heeft de Raad van Toezicht (RvT) de werving en selectie voor een nieuw lid Raad van Bestuur (RvB) in eigen beheer
succesvol uitgevoerd. Hendrika de Vries is per 1 januari 2022
benoemd, samen met voorzitter Marianne Sinot vormt zij een
tweehoofdige RvB. Jeanette Nijland geniet van haar welverdiende pensioen en wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet. In
2021 heeft de RvT 7 keer vergaderd. Financiën, de arbeidsmarkt,
agressie en geweld naar hulpverleners, de hoge werkdruk en de
impact van corona stonden regelmatig op de agenda. De RvT
heeft meerdere bijeenkomsten van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad bijgewoond. De RvT hecht zeer aan de goede contacten met deze Raden. In maart werd, wegens het eindigen van
de maximale zittingsperiode in de RvT, afscheid genomen van
Chris Marsman. Vele jaren was hij een zeer deskundige voorzitter
van de auditcommissie. In december werd afscheid genomen van
het RvT-lid Irene Barends, vanwege verandering van baan. De RvT
spreekt haar complimenten uit voor alle medewerkers, die zich
dag in dag uit voor honderd procent hebben ingezet!

FAN BINNENUT
De tv- en podcastserie ‘Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben’ geeft een indringend beeld van het werk
van Jeugd- en Gezinsbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis Friesland. Cliënten en medewerkers vertellen
over hun ervaringen. Via youtube is de tv-serie terug te kijken (met ondertiteling) en via omropfryslan.nl/fanbinnenut is de podcast terug te luisteren.		
Aflevering 1 Fan binnenút: het verhaal van Dameron

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

Jaarbericht

2021

Beste relatie,
Met trots presenteren wij ons jaarbericht 2021. Het afgelopen
jaar stond in het teken van ‘in verbinding’ blijven met gezinnen, collega’s en professionals. In het tweede coronajaar werd
er weer veel inzet en flexibiliteit gevraagd van al onze mensen.
Meer dan 12.500 cliënten en professionals hebben 24/7 gebruik
kunnen maken van onze dienstverlening. Elke dag hebben onze
medewerkers zich ingezet voor de bescherming en veiligheid
van kinderen en volwassen. Een groot compliment!
De impact van trauma’s op het kinderbrein is vele malen groter
dan wij denken. Daarom zijn Regiecentrum en Jeugdhulp Friesland als eerste 2 organisaties in Nederland aan de slag gegaan
met het gedachtegoed van de Amerikaanse kinderpsychiater Dr.
Bruce Perry. Hij ontwikkelde een baanbrekende evidence based-benadering van vroegkinderlijk trauma’s. Door dit gedachtegoed leren we anders kijken naar de meest passende benadering en interventie om het kind en daarmee het gezin verder te
helpen. Het wordt de komende vijf jaar in een aantal fases bij
ons geïmplementeerd.
Samen met Omrop Fryslân hebben we de goed bekeken 8-delige
serie ‘Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben’ gemaakt.
De serie geeft een indringend beeld van het werk van Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis Friesland. Daarnaast zijn er drie podcasts gemaakt over: complexe scheidingen, praten met kinderen en de impact van mishandeling op het
kinderbrein. Via de QR-code in dit jaarbericht is de serie terug
te kijken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een landelijk onderzoek gedaan bij alle gecertificeerde instellingen. De uitkomsten waren zorgelijk. Waar alle andere jeugdbeschermingsorganisaties rood of oranje scoorden, hadden Friesland en Overijssel groene scores. Op basis van deze landelijke uitkomsten is
er een doorbraakplan ontwikkeld op de wachtlijsten in de zorg
en op de wettelijke doorlooptijden.
Voor Veilig Thuis begon 2021 met de uitdaging om 23 nieuwe
medewerkers in te werken. Zij werden veelal vanuit huis ingewerkt. Met hulp van collega’s en het gebruik van de digitale mogelijkheden is dat goed gelukt. Ondanks dat er meer meldingen
waren, kregen we de wachtlijst onder controle.
Per januari 2022 is er een nieuw lid Raad van Bestuur aangetreden. Hendrika de Vries is met haar ruim 20 jaar ervaring in de
jeugdzorg een waardige opvolger van Jeanette Nijland.
De druk op ons dagelijks werk blijft hoog, de zaken zijn ingewikkeld en complex en door uitstroom van personeel hebben we
regelmatig vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat
we steeds creatiever moeten zijn in het werven en het behouden
van goede medewerkers. We houden inspirerende voorlichtingsbijeenkomsten en we gaan beginnen met een traineepool met
zij-instromers.
Onze missie ‘Grip op veilig leven’ is leidend in onze organisatie.
Bescherming van kinderen en volwassenen vraagt grote inzet
van iedere professional. Elke dag weer, voor elk kind of individu
in een onveilige situatie!

Marianne Sinot, voorzitter Raad van Bestuur
Hendrika de Vries, lid Raad van Bestuur

ADVIES & ONDERSTEUNING
2021
3693

2020
2671

DIRECT
BETROKKENEN

3223

2212

TOTAAL

6916

4883

PROFESSIONALS

Professionals en direct betrokkenen (slachtoffers of familie bijv.)
krijgen advies wanneer zij vragen hebben over huiselijk geweld
en/of mishandeling. Zij weten Veilig Thuis goed te vinden. Het
aantal afgegeven adviezen is flink gestegen met 2033. Door de
versoepelingen was er meer zicht van professionals op de kinderen en ouders en dit heeft geleid tot deze stijging. Mede door de
chat hebben we ook meer direct betrokkenen kunnen bereiken.

MELDINGEN
Melding

HUISELIJK GEWELD

2021 2020
1234 1235

KINDERMISHANDELING

3017

2923

OUDERENMISHANDELING

77

86

TOTAAL MELDINGEN

4328 4244

De meldingen komen van zowel professionals als direct betrokkenen. Het aantal meldingen is licht gestegen (84). Onderstaand
de top 5 (professionele) melders, waarbij de politie bijna 60%
van de meldingen doet. Direct betrokkenen als buren en familie
hebben 416 keer een melding gedaan.

TOP 5 (PROFESSIONELE) MELDERS
Politie
Ziekenhuizen

Direct
betrokkenen

2552 475 416

Onderwijs
199

Wijk/
gebiedsteams

MDA++ FRIESLAND
MELDINGEN

2021
55

2020
64

Sinds 2011 is er een intensieve samenwerking tussen Veilig Thuis, GGZ, Fier, VNN, politie, MCL,
het wijkteam en het gezin, genaamd MDA++. De
aanpak is gericht op het duurzaam stoppen van
huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel
geweld. Er waren 55 nieuwe meldingen en er werden 81 gezinnen langdurig gevolgd.

122

JEUGDBESCHERMING

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

ADVIEZEN
2021 2020
4122 2849
80
96

MELDINGEN
2021 2020
1916 1825
112
103

943
177

519
146

1032
79

763
86

Huiselijk geweld overig

817

630

760

866

Andere problematiek dan kindermishandeling en huiselijk geweld

2452

1410 1596

1496

TOTAAL

8591

5650 5495

5139

De aanleiding voor een advies of een melding kan één of meerdere oorzaken hebben. Daarom is dit aantal hoger. Opvallend is de
sterke stijging bij de adviezen, waarbij kindermishandeling, (ex)
partner geweld en huiselijk geweld als aanleiding wordt genoemd.
Bij de aanleiding voor een melding valt de stijging van (ex)partnerproblematiek erg op.

VERVOLG NA MELDING
OVERDRACHT
VOORWAARDEN/
VERVOLGHULP
ONDERZOEK

2021
2141

2020
1883

604
611

609
727

Veilig Thuis beoordeelt alle meldingen (5495) op acute of structurele onveiligheid en neemt een besluit over het vervolg. In een
deel van de meldingen waren geen vervolgstappen nodig. Er zijn
2141 meldingen direct overgedragen aan wijk- en gebiedsteams
of hulpverlening. Bij de overige meldingen was een grotere rol
van Veilig Thuis nodig. Er zijn in 604 meldingen voorwaarden en
vervolgstappen opgesteld. In 611 meldingen is er een onderzoek
gedaan naar de vermoedens van geweld en/of mishandeling.
Waarvan er 22 onderzoeken naar ouderenmishandeling hebben
plaatsgevonden (33 in 2020).

BESCHERMINGSTAFEL
WIJK- EN GEBIEDSTEAMS

2021 2020
219 233

VEILIG THUIS

127

BESCHERMINGSTAFEL

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.

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.

346

165
398

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.

OTS < 1 JAAR
OTS > 1 JAAR
VOOGDIJ
TOTAAL

JEUGDRECLASSERING

2021
219
475
314
1008

2020
244
455
301
1000

In totaal zijn er vorig jaar 1008 jeugdbeschermingsmaatregelen
uitgevoerd. Een kleine stijging t.o.v. 2020 (1000). Bij jeugdbescherming zien we dat de dalende lijn in nieuwe OTS jaarlijks
doorzet, een daling van 25 t.o.v. 2020. In 2021 zijn er 280 maatregelen succesvol afgesloten, waarvan 131 casussen actief zijn overgedragen aan gebiedsteams.

DUUR OTS GEMIDDELD IN DAGEN
Landelijk
Friesland

825

987

De duur van de ondertoezichtstellingen is lager dan het landelijk
gemiddelde. Als de veiligheid duurzaam hersteld en geborgd is,
vindt de warme overdracht naar het gebiedsteam plaats. Er wordt
gedurende de ondertoezichtstelling al nauw met het gebiedsteam
samengewerkt.
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

2021 2020
75

87

131

134

84

TOTAAL
2019

58

TOTAAL
2020

45

ITB - HARDE
KERN/ CRIEM
TOTAAL

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

29
10
27
3

8

5

280

318

TOTAAL
2021

37

vanuit gebiedsteam

met maatregel

16

21

In 2021 is ons trainingsaanbod via zoom of live verzorgd. Gebiedsteams, onderwijs, zorg en de kinderopvang wisten ons
goed te vinden. Op de ‘Dag tegen Ouderenmishandeling’, op
15 juni, hebben we met 14 ouderenzorginstellingen een online
dialoog gevoerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn we
in gesprek gegaan over de signalen van ouderenmishandeling,
de rol van Veilig Thuis en samenwerking met als doel om zo
samen ouderenmishandeling te stoppen. In de ‘Week tegen Kindermishandeling’ (15-21 november) is er in het basisonderwijs
aandacht gevestigd op het stoppen van kindermishandeling en
huiselijk geweld en de rol van Veilig Thuis. Er is in deze week een
webinar verzorgd over het belang van signaleren en het gebruik
van de meldcode. Het basisonderwijs heeft het aanbod gekregen
om een jaar lang gebruik te maken van een opfrisworkshop voor
Ib’ers.

2021 2020

INWERKPROGRAMMA’S

5
6
5
49
65

Het afgelopen jaar zijn er 23 nieuwe Veilig Thuis collega’s en 15
nieuwe Jeugdbeschermers opgeleid. Nieuwe medewerkers krijgen een geaccrediteerd praktijkprogramma aangeboden en worden wekelijks gecoacht, waardoor ze goed ingewerkt worden.

3
12
5
74
94

SPECIALISTISCH

2020
816

HOOGSCPECIALISTICH

43

72

PLEEGZORG

82
916
376

80
968
415

VERBLIJF

23

6
130

2021
791

TOTAAL

18

7
110

DUURZAAM INZETBARE PROFESSIONALS

BEPALINGEN JEUGDZORG
PT

14
5
28
1

2020
124

Het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen daalt sterk. Jaren
schommelden deze rond de 140 maatregelen per jaar. Nu is het
gedaald naar 124 maatregelen in 2020 en een verdere daling naar
103 maatregelen in 2021. Een groot deel van de schoolverzuimzaken blijft weg. In 2021 hebben we in 49 zaken het toezicht positief afgerond. De problematiek wordt zwaarder, denk aan de ongeregeldheden tijdens de lockdown door opvallend veel jongeren.
En we zien een toename in zware delicten zoals gewapende overvallen en steekincidenten.

RECE

GESLOTEN PLAATSINGEN DAALT
TOTAAL
2018

REGULIERE JR

2021
103

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Jeugd- en Gezinsbescherming heeft de wettelijke verwijsbevoegdheid naar aanbieders van specialistische jeugdhulp. Door de daling van het aantal maatregelen bij JB en JR daalt ook het aantal
bepalingen dat wordt afgegeven. De verschuiving zetten we in van
hoog specialistisch naar specialistisch en dan meer naar de zware
ambulante vormen van zorg in combinatie met verblijf. De specialistische bepalingen (791) 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 (82).

We hebben intervisie en supervisie voor de gebiedsteams
van Noardeast Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de
Driestroom gegeven. We detacheerden een projectleider, een
POH-er en gedragswetenschappers bij de gemeentes Noardeast Fryslân en Terschelling. We zijn een samenwerking met
NHL Stenden gestart op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Hoe kunnen we elkaar versterken om te komen tot
goed opgeleide beroepsprofessionals. Samen met de partners van OP Jeugd bieden we 5 keer per jaar inspirerende
en verdiepende refereeravonden aan voor iedereen die in de
jeugdzorg werkt.

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. Op aanvraag voert het team onderzoek uit bij
complexe (gezins)problematiek en/of onveiligheid. Onderzoek kan op locatie, outreachend en systeemgericht. De toetsing op gesloten plaatsingen door gebiedsteams is ingekocht
door Sociaal Domein Fryslân.
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De totale doelgroep in absolute aantallen.
Betreft de Veilig Thuis meldingen en de
Jeugdbeschermings- en
Jeugdreclasseringsmaatregelen
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