Factsheet cliëntprofielen 2017
Jeugd- en Gezinsbescherming

Een onderzoek naar de kernproblemen van 1.157 cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming

Grip op veilig leven

1. Doelgroep

3

JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Regiecentrum) wordt gevormd door Jeugd- en
Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland. Het onderzoek cliëntprofielen heeft plaatsgevonden binnen Jeugd- en Gezinsbescherming.
Jeugd- en Gezinsbescherming doet, sinds acht jaar, jaarlijks onderzoek naar de aard van de
problematiek van de jeugdigen. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is. Deze jeugdigen komen
voornamelijk uit gezinnen met een combinatie van complexe problemen, zoals psychiatrische
problematiek, verslaving, verstandelijke beperking, werkloosheid, financiële problemen, ontbreken van sociale steun en/of een slechte woonsituatie. Ouders/opvoeders zijn niet in staat
(onvoldoende vaardig) of zijn niet bereid (zorgmijdend) om hulp te vragen. De werkzaamheden van Jeugd- en Gezinsbescherming zijn hierop afgestemd, namelijk verbindend, vasthoudend, voorwaardelijk begeleidend en ondersteunend. Met als doel dat jeugdigen zich weer
veilig (thuis) kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien. Jeugd- en Gezinsbescherming
werkt aanvullend op en/of in samenwerking met de lokale zorg(keten).
Sinds de transitie in de Jeugdzorg van 2015 hebben de wijk- en gebiedsteams de taken van
de Jeugd- en Gezinsbescherming deels overgenomen. Om die reden wordt de (vrijwillige)
begeleiding, die op kleine schaal wordt geboden vanuit Jeugd- en Gezinsbescherming, niet
meegenomen in het onderzoek naar cliëntprofielen van 2017.
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2. Cliëntprofielen Jeugd- en
Gezinsbescherming in Friesland
2.1 AANTAL EN GESLACHT
De totale onderzoeksgroep bestaat uit 1157 cliënten. In 2015 en 2016 waren dit respectievelijk
1610 en 1375 cliënten.
Cliënten 2017
> 57,6 % (667 personen) mannelijke geslacht
> 42,4% (490 personen) vrouwelijke geslacht

2.2 MAATREGELEN
OTS
VOOGDIJ
JR

Bij het grootste gedeelte van de
jeugdigen is er sprake van een
ondertoezichtstelling (64,8%).
Daarna komt de voogdij maatregel het meest voor (21,8%),
gevolgd door een maatregel
jeugdreclassering (13,4%).

Figuur 1: De verschillende maatregelen in 2017
Toelichting:
De rechtbank legt een ondertoezichtstelling op wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van
een jeugdige (ernstig) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet wordt geaccepteerd of niet beklijft.
Jeugdbescherming biedt begeleiding en steun in gedwongen kader, houdt toezicht op de opvoedingssituatie, stelt voorwaarden en motiveert het gezin voor hulp.
Een voogdijmaatregel wordt opgelegd door de rechtbank als ouders het gezag van hun kind niet
meer (goed) vorm kunnen geven. Jeugdbescherming zorgt dan voor een vervangende en passende opvoedingssituatie en voorziet in het gezag.
Er is sprake van een jeugdreclasseringsmaatregel bij jeugdigen die een (ernstig) strafbaar feit
hebben gepleegd en waarbij kans op herhaling duidelijk aanwezig is en/of waarbij sprake is van
aanhoudend schoolverzuim. Jeugd- en Gezinsbescherming verricht werkzaamheden om de leefomgeving van en voor de jongere te versterken en recidive en/of schoolverzuim te voorkomen.
Deze drie maatregelen worden verplicht opgelegd door de Rechtbank of Openbaar Ministerie.
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2.3 KERNPROBLEMEN JEUGDIGE, GEZIN EN HET
SCHOOLSE FUNCTIONEREN/ DE DAGINVULLING
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Figuur 2: Kernproblemen jeugdige, gezin en het schoolse functioneren/ de daginvulling (op hoofdcategorieën) in de jaren 2015, 2016 en 2017.
Wat de jeugdige betreft is gedragsproblematiek de meest voorkomende problematiek, gevolgd
door achterstand in de (functie) ontwikkeling en klinische stoornis. Daarnaast spelen gezinsproblemen bij bijna alle jeugdigen een rol, waarbij bij ongeveer de helft van de jeugdigen (ook)
veiligheidsproblemen aan de orde zijn. Dit past bij de doelgroep en opdracht van Regiecentrum.
In het perspectief van de jaren 2015, 2016 en 2017 is een stijging te zien in het percentage
klinische stoornissen en achterstand in de (functie) ontwikkeling. De problemen op het gebied
van gezin en het schoolse functioneren laten een vrij gelijkmatig beeld zien over de drie jaren,
met een lichte stijging bij achterstand in de (functie) ontwikkeling en problemen in het schoolse
functioneren.
Om inzicht te krijgen in de gezins- en veiligheidsproblemen, als belangrijke pijlers in de opdracht en werkwijze van Regiecentrum, zijn deze uitgewerkt in specifieke grafieken.
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2.4 GEZINSPROBLEMEN UITGELICHT
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Figuur 3: Gezinsproblemen uitgewerkt (2017)
In figuur 3 zijn de verschillende gezinsproblemen te zien waar jeugdigen, die cliënt zijn van
Jeugd- en Gezinsbescherming, mee opgroeien. De twee meest voorkomende gezinsproblemen
zijn ‘gezinssysteem waarin relatie/communicatieproblemen voorkomen’(46,4%) en
‘opvoedingsproblemen die verband houden met echtscheiding van de opvoeder’(45,8%).
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2.5 VEILIGHEIDSPROBLEMEN UITGELICHT
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Figuur 4: Veiligheidsproblemen uitgewerkt (2017)
In figuur 4 is te zien dat bij 32,3% van de gezinnen, waarin de jeugdigen opgroeien, sprake is van
huiselijk geweld. Ook is er vaak sprake van psychische verwaarlozing (29%).
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2.6 LEEFTIJD
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De grootste leeftijdscategorie
wordt gevormd door 12- t/m
17-jarigen met 497 jeugdigen
(43%). Daarna volgt de groep 4t/m 11-jarigen met 468 jeugdigen (40,4%).
De groep 0- t/m 3- jarigen
is kleiner met 123 jeugdigen
(10,6%).
De groep 18+ is de kleinste
groep met 69 jeugdigen (6%).

Figuur 5: Onderzoeksgroep met gedwongen maatregel verdeeld over leeftijdscategorieën (percentage).

2.7 KERNPROBLEMEN LEEFTIJDSCATEGORIEËN
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Figuur 6: Kernproblemen jeugdige, gezin en sociale context (op hoofdcategorieën), per leeftijdscategorie
in 2017.
In figuur 6 is zichtbaar dat de meeste ‘kernproblemen gekoppeld aan de jeugdige’ toenemen
naarmate de leeftijd vordert. Dit zou verklaard kunnen worden vanuit de ontwikkeling en de
ontwikkelingstaken van jeugdigen, in combinatie met belemmeringen en schade in het opgroeiproces. Voor gezins- en veiligheidsproblemen geldt dat deze enigszins afnemen door de leeftijdscategorieën heen. Jeugdigen zijn dan minder afhankelijk van hun ouders en zijn meer gericht op
andere levensgebieden als leeftijdsgenoten en school. Bij de groep 18+ valt de sterke toename
van problemen in het schoolse functioneren op.
In de tabel is te zien dat jeugdigen vaak te maken hebben met meerdere kernproblemen. De
meest voorkomende samenhang is die van gezinsproblemen en gedragsproblematiek en gezinsproblemen met achterstand in de (functie)ontwikkeling.
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3. Jeugdbescherming en
jeugdreclassering uitgelicht
3.1. VERGELIJKING GESLACHT
100

JONGEN

80
MEISJE

60
40
20
0

JB

JR

Uit figuur 7 blijkt dat er bij
de jeugdbescherming weinig
verschil bestaat tussen
cliënten van het mannelijke
en het vrouwelijke geslacht.
Bij de jeugdreclassering
daarentegen is de overgrote
meerderheid van de cliënten
(80,6%) van het mannelijke
geslacht.

Figuur 7: Vergelijking geslacht jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017 (percentage).

3.2 VERGELIJKING LEEFTIJD
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Een maatregel jeugdreclassering is mogelijk vanaf 12
jaar tot de leeftijd van 23
jaar (adolescentenstrafrecht). Een jeugdbeschermingsmaatregel is mogelijk
van 0 tot 18 jaar. Deze
verschillen zijn duidelijk
terug te zien in figuur 8.
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Figuur 8: Vergelijking leeftijd jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017 (percentage).
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3.3 VERGELIJKING KERNPROBLEMATIEK JEUGDIGE,
GEZIN EN HET SCHOOLSE FUNCTIONEREN/
DAGINVULLING
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Figuur 9: Kernproblemen jeugdige, gezin en het schoolse functioneren/ de daginvulling,
bij jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Als het gaat om de (aard van de) kernproblemen van de jeugdige is te zien dat die op een aantal
punten verschillen. Dat betreft gedragsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en gezondheidsproblematiek (alle drie meer bij jeugdreclassering). Achterstand in de (functie) ontwikkeling wordt vaker gezien bij de jeugdbescherming. Als het gaat om factoren buiten de jeugdige,
komt duidelijk naar voren dat gezins- en veiligheidsproblematiek bij de jeugdbescherming vaker
voorkomen en problemen in het schoolse functioneren/dag invulling bij de jeugdreclassering.
Dit beeld past bij de opdracht van de jeugdbescherming respectievelijk de jeugdreclassering.
Daarnaast is hier ook zichtbaar dat kernproblemen vaak gezamenlijk voorkomen. Jeugdigen bij
Jeugd- en Gezinsbescherming hebben gemiddeld 4,6 kernproblemen.
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4. Verwijzingen
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4.1 INLEIDING
In 2017 hebben de medewerkers van Jeugd- en Gezinsbescherming in totaal 1.455 verwijzingen
gedaan, ook wel ‘bepaling jeugdhulp’ genoemd. Deze verwijzingen zijn onderverdeeld in categorieën. Het aantal verwijzingen komt niet overeen met het aantal jeugdigen/cliënten in 2017. Dit
komt omdat sommige jeugdigen gebruik maken van verschillende vormen van zorg
(tegelijkertijd).

4.2 SOORTEN JEUGDHULP BINNEN DE JEUGD- EN
GEZINSBESCHERMING
JEUGD AWBZ EXTRAMURAAL (251)
JEUGD AWBZ INTRAMURAAL (119)
GENERALISTISCHE BASIS GGZ (49)
SPECIALISTSCHE GGZ (167)
JEUGDZORGPLUS (57)
JEUGD- EN OPVOEDHULP (812)

Figuur 10: Verwijzingen (bepalingen jeugdhulp) verdeeld over de categorieën voor alle Friese
gemeenten (aantallen).
In figuur 10 is, voor alle gemeenten gezamenlijk, te zien hoe groot de aantallen zijn van de
specifieke soorten jeugdhulp. Jeugd- en opvoedhulp wordt vaak ingezet en daarnaast in mindere
mate jeugd AWBZ extramuraal en specialistische GGZ. Omdat Jeugd- en opvoedhulp vaak wordt
ingezet, wordt deze nader uitgelicht.
Jeugd- en opvoedhulp is zorg die primair bedoeld is voor jeugdigen en hun ouders, bij opgroeien opvoedingsproblemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar
volwassenheid belemmeren.
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Figuur 11: Verwijzingen naar de verschillende vormen van Jeugd- en opvoedhulp in 2017 en 2016
(aantallen)
Er zijn verschillende vormen van Jeugd- en opvoedhulp, namelijk residentieel, ambulant en
deeltijd. De meeste verwijzingen in 2017 zijn voor ambulante jeugdhulp. Daarna wordt het
meest verwezen naar residentiële jeugdhulp. In 2016 waren er behoorlijk meer verwijzingen voor
residentiële dan ambulante Jeugd- en opvoedhulp. Ook binnen de gedwongen jeugdzorg is dus
meer nadruk komen te liggen op ambulante Jeugd- en opvoedhulp. Wat betreft hulpaanbod is
er meer focus komen te liggen op (de inkoop van) ambulante vormen van zorg, in plaats van
residentiële.
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Er zijn verschillende zorgaanbieders die een of meerdere vormen van Jeugd- en opvoedhulpbieden. Verreweg de grootste aanbieder van Jeugd- en opvoedhulp in Friesland is Jeugdhulp
Friesland. Jeugdhulp Friesland biedt alle vormen van zorg, zoals pleegzorg, behandeling in een
groep en opvoedingsondersteuning. Daarnaast zijn er zorgaanbieders, zoals Fier Fryslân, Zienn,
Horizon en Elker, die Jeugd- en opvoedhulp bieden. Zorgaanbieders waarnaar heel weinig verwijzingen zijn gedaan en waarbij de vormen van zorg niet onderscheiden kunnen worden, zijn in
figuur 11 ‘Mengvorm’ genoemd.

4.3 SOORTEN JEUGDHULP PER GEMEENTE BINNEN
DE JEUGD- EN GEZINSBESCHERMING
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Figuur 12: Soorten jeugdhulp per gemeente binnen de Jeugd- en Gezinsbescherming (percentages)
In figuur 12 is te zien welke soorten jeugdhulp per gemeente zijn ingezet vanuit maatregelenhulp. Op de drie meeste gebruikte vormen van zorg wordt nader ingegaan.
Er is in 2017 veruit het meest verwezen naar Jeugd- en opvoedhulp. Gemeenten waar het aandeel van Jeugd- en opvoedhulp groot is, zijn: Ameland, Weststellingwerf, Leeuwarderadeel en
Ferwerderadiel. In de gemeente Dantumadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland is het minst
vaak verwezen naar Jeugd- en opvoedhulp.
Jeugd AWBZ extramuraal betreft zorg aan jeugdigen die niet in een instelling verblijven. Het
kan gaan om zorg die geboden wordt in de thuissituatie en/of bij de zorgaanbieder. Vooral in
de gemeente Littenseradiel wordt veel gebruik gemaakt van jeugd AWBZ extramuraal. Daarop
volgen de gemeente Dantumadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland. In Ferwerderadiel en op
Ameland is geen gebruik gemaakt van jeugd AWBZ extramuraal.
De specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende
klachten. Voornamelijk in Kollumerland en Nieuwkruisland, Franekeradeel en de Fryske Marren
zijn veel verwijzingen gedaan naar specialistische GGZ. In een aantal gemeenten is geen enkele
verwijzing uitgegaan naar specialistische GGZ, namelijk Achtkarspelen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Weststellingwerf en Ameland.
In het rapport ‘Cliëntprofielen 2017’ worden per gemeente de soorten jeugdhulp uitgewerkt. Dit
rapport kunt u nalezen op www.regiecentrumbv.nl.

Grip op veilig leven

11

5. Cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming per gemeentelijke
regio
5.1 GEMEENTELIJKE VERDELING
LEEUWARDEN
SMALLINGERLAND
SUDWEST-FRYSLAN
REST
Figuur 13: Aantallen jeugdigen Jeugd- en Gezinsbescherming in de regio’s in 2017.
De meeste jongeren in Friesland (<20 jaar/CBS gegevens) wonen in Leeuwarden, SúdwestFryslân en Smallingerland. Het aantal jeugdigen bij Jeugd- en Gezinsbescherming komt voor
een aanzienlijk deel dan ook uit deze gemeenten. In figuur 13 is te zien dat bijna de helft van de
cliënten van Jeugd- en Gezinsbescherming uit deze drie gemeenten komen en de andere helft uit
de andere gemeenten. Als het aantal cliënten van Jeugd- en Gezinsbescherming per gemeente
wordt afgezet tegen het inwoneraantal (<20 jaar/CBS gegevens) valt op dat Leeuwarden, Het
Bildt en Opsterland een meer dan gemiddeld aantal cliënten heeft bij Jeugd- en Gezinsbescherming (Ameland niet meegerekend i.v.m. de kleine groep en op basis van het gemiddelde van alle
gemeenten).

5.2 GEMEENTELIJKE REGIO’S UITGELICHT
(afgezet tegen het percentage van Friese gemeenten)

Voor alle gemeenten is ook afzonderlijk gekeken welke zaken opvallen. Daarbij is als basis het
gemiddelde van alle Friese gemeenten gebruikt wat betreft geslacht, leeftijd, maatregelen, kernproblemen en gebruik van soorten jeugdhulp.
Achtkarspelen
> Kernproblemen komen minder vaak voor, waarbij opvalt dat klinische stoornissen
aanzienlijk minder voorkomen.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp en jeugd AWBZ extramuraal. Er wordt geen gebruik van specialistische GGZ.
Ameland
> Te kleine groep om opvallende zaken te schetsen.
Dantumadeel
> Klinische stoornissen komen vaker voor (bij 80% van de jeugdigen), met name.
ADHD en trauma.
> Er wordt vooral en veel gebruik gemaakt van jeugd AWBZ, zowel extramuraal als
intramuraal.

Grip op veilig leven

12

De Fryske Marren
> Gedragsproblemen komen vaker voor (vooral verbale agressie en niet aan huisregels
houden).
> Persoonlijkheidsproblematiek komt minder vaak voor.
> Jeugd- en opvoedhulp is de meest gebruikte vorm van zorg (55%).
Dongeradeel
> Gezins- en gezondheidsproblemen komen vaker voor. Bij gezinsproblemen gaat het
vooral om problemen in verband met echtscheiding. Bij gezondheidsproblemen komen
slaapproblemen en afhankelijkheid van drugs het meest voor.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp en jeugd AWBZ extramuraal.
Ferwerderadiel
> Kernproblemen komen minder vaak voor. Daarbij komen klinische stoornissen
aanzienlijk minder voor.
> Gezinsproblemen en veiligheidsproblemen komen vaker voor. Onveiligheid komt het
meest naar voren in lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing en huiselijk
geweld.
> Er wordt veel gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp. Ferwerderadiel gebruikt
van alle gemeentes het meest generalistische GGZ. Er wordt geen gebruik gemaakt van
Jeugd AWBZ extramuraal.
Franekeradeel (per 1 januari 2018 onderdeel van de Waadhoeke)
> Gedragsproblemen (vooral angst en teruggetrokken gedrag) en achterstand in de
(functie)ontwikkeling (vooral op emotioneel en sociaal vlak) komen vaker voor.
> Problemen in het schoolse functioneren komen aanzienlijk minder voor.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp, jeugd AWBZ extramuraal en de specialistische GGZ.
Harlingen
> Jeugdigen hebben meer gezondheidsproblemen en klinische stoornissen en er zijn
meer problemen in het schoolse functioneren.
> Gezinsproblemen zijn in alle gevallen aanwezig. Het betreft vooral relatie/communicatieproblemen, echtscheidingsproblematiek en psychische problemen bij (één van)
de opvoeders. Ook veiligheidsproblemen komen vaker voor (vooral psychische
verwaarlozing en huiselijk geweld; beide tegen de 40%).
> De meest gebruikte zorg is Jeugd- en opvoedhulp.
Heerenveen
> Er is sprake van meer persoonlijkheidsproblematiek, vooral problemen in de
identiteits- en autonomieontwikkeling en oppositionele- en/of antisociale gedragsproblematiek.
> De meest gebruikte zorg is Jeugd- en opvoedhulp.
Het Bildt (per 1 januari 2018 onderdeel van de Waadhoeke)
> Er is sprake van meer achterstand in de (functie) ontwikkeling (vooral op het
emotionele en sociale vlak) en minder sprake van klinische stoornissen.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp en jeugd AWBZ
intramuraal.
Kollumerland en Nieuwkruisland
> Er zijn minder kernproblemen, waarbij gezondheidsproblemen aanzienlijk minder
voorkomen.
> Van jeugd AWBZ extramuraal en Jeugd- en opvoedhulp wordt het meeste gebruik
gemaakt. Daarnaast is deze regio de grootste afnemer van specialistische GGZ.
Leeuwarden
> De kernproblemen in de gemeente zijn allemaal gemiddeld, er zijn geen opvallende
zaken te benoemen.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp.
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Leeuwarderadeel (per 1 januari 2018 onderdeel van de gemeente Leeuwarden)
> Kleine groep cliënten met verhoudingsgewijs grote verschillen.
> Ruim 70% van de zorg betreft Jeugd- en opvoedhulp en daarnaast jeugd AWBZ
intramuraal. Er wordt geen gebruik gemaakt van (generalistische en specialistische)
GGZ.
Littenseradeel
(is per 1 januari 2018 opgegaan in Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de Waadhoeke)
> Kleine groep cliënten met verhoudingsgewijs grote verschillen.
> Deze regio is de grootste afnemer van jeugd AWBZ extramuraal. Daarnaast wordt
vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp. Er wordt geen gebruik gemaakt van
(generalistische en specialistische) GGZ.
Menameradiel (per 1 januari 2018 onderdeel van de Waadhoeke)
> Kernproblemen van jeugdigen doen zich minder voor, zeker wat betreft
gezondheidsproblemen.
> Gezins- en veiligheidsproblemen komen meer voor.
> Er wordt vooral gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp en jeugd AWBZ
extramuraal.
Ooststellingwerf
> Er is sprake van meer problemen in het schoolse functioneren (vooral wisselende
prestaties, het niet aan regels houden). Gezinsproblemen komen iets vaker voor, terwijl
veiligheidsproblemen iets minder vaak voorkomen.
> Jeugd- en opvoedhulp wordt veel gebruikt. Daarnaast zijn er relatief veel plaatsingen
in de gesloten jeugdzorg.
Opsterland
> Er is sprake van meer gezondheidsproblemen (vooral slaapproblemen, buikpijn en
lusteloosheid).
> Jeugd- en opvoedhulp wordt veel gebruikt.
Smallingerland
> Er is sprake van meer kernproblemen, vooral problemen in het schoolse functioneren
(onder niveau presteren, wisselende prestaties, niet aan regels houden en schoolverzuim) en persoonlijkheidsproblematiek, vooral problemen in de indentiteits- en
autonomieontwikkeling en oppositionele- antisociale gedragsproblemen.
> Er wordt veel gebruik gemaakt van Jeugd- en opvoedhulp. Daarnaast is de inzet van
gesloten jeugdzorg vrij hoog met ongeveer 7,5%.
Súdwest-Fryslân
> Er is meer sprake van achterstanden in de (functie)ontwikkeling, vooral op het
emotionele en sociale vlak. Gezins- en veiligheidsproblemen komen iets minder voor,
terwijl problemen in het schoolse functioneren wat vaker voorkomen.
> Jeugd- en opvoedhulp wordt veel gebruikt.
Tytsjerksteradiel
> Bij de jeudigen is er meer sprake van klinische stoornissen, vooral hechtingsproblematiek, trauma en autisme. Gezins- en veiligheidsproblemen en problemen in
het schoolse functioneren komen wat minder voor.
> Jeugd- en opvoedhulp wordt veel gebruikt.
Weststellingwerf
> Er is vaker sprake van gezondheidsproblemen bij jeugdigen.
> Er zijn vaker gezinsproblemen, vooral echtscheidingsproblemen, relatie- en
communicatieproblemen en gedragsproblematiek bij (één van) de ouders en meer
veiligheidsproblemen, vooral psychische verwaarlozing, psychische mishandeling en
huiselijk geweld.
> Jeugd- en opvoedzorg wordt heel veel gebruikt (rond de 85%). Daarnaast zijn er veel
plaatsingen in de gesloten jeugdzorg (bijna 8%). Specialistische GGZ wordt niet
gebruikt.
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AANBEVELINGEN VOOR DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING
(professionals in het wijk- of gebiedsteam en zorgaanbieders)
>> Werk de doelen op veiligheid van jeugdigen uit in drie onderdelen; de directe en/of acute
veiligheid, de risico’s op ontstaan of herhaling van kindermishandeling en hoe veiligheid
geborgd wordt (duurzame veiligheid).
>> Houdt daarbij rekening met herstel van (ontwikkelings)schade (wat al eerder is ontstaan),
naast het werken aan een (minimaal) goed-genoeg situatie.
>> Grijp snel in op schoolverzuim. De effecten van schoolverzuim op korte en lange termijn
zijn zeer negatief wat betreft ontwikkeling van een toekomstperspectief. Zet op tijd verplichte
toezicht en begeleiding in (als reactie op het opstellen van een proces-verbaal door de leerplichtambtenaar).
>> Wees alert op verslavingsproblematiek bij de jeugdige en zet (als zorgaanbieder) ook bij
ongemotiveerde jeugdige interventies in om daarna behandeling van de verslaving mogelijk te
maken.
>> Blijf gebruik maken van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en vraag actief
om advies of ondersteuning als dat nodig is bij het SAVE-team waaronder Veilig Thuis Friesland.
Maak daarbij vanaf 1 januari 2019 gebruik van de het eigen afwegingskader per beroepsgroep.
>> Focus naast de jeugdige op het gezin en de bredere situatie, zodat het effect van ondersteuning of behandeling zo groot mogelijk wordt, ook al lijkt het probleem zich vooral bij de jeugdige
voor te doen.
>> Durf stelling te nemen voor de jeugdige bij ernstige echtscheidingsstrijd en kies bewust voor
aanvaardbare termijnen (hoe lang kan de jeugdige worden blootgesteld aan de strijd en hoe
haalbaar is het dat er daarna resultaat is voor de jeugdige)
>> Geef grenzen aan in de communicatie en spreek de jeugdige en/of ouders aan op grensoverschrijdend of antisociaal gedrag. Dit laat voorbeeldgedrag aan de cliënt zien en de kans op
blootstelling aan verbale agressie wordt kleiner.
>> Anticipeer proactief op veiligheidsproblemen in de pleegzorg of residentiële jeugdzorg. Vroeg
signaleren en het aanpassen van het handelen daarop, kan handelingsverlegenheid en negatieve
uitplaatsing voorkomen.
>> Stel je open om te leren en reflecteren om als professional het beste uit jezelf te halen.
Effectief handelen en samenwerking vereist reflectie op alle niveaus.
>> Rapporteer op basis van feiten en bronvermelding. Daarmee wordt zo objectief mogelijk
(samen)gewerkt aan het belang van de jeugdige.
>> Werk samen met de cliënt/het gezin/het netwerk in rondetafelgesprekken; ze zijn effectief en
zorgen voor een gedragen plan.

AANBEVELINGEN VOOR BELEID
(beleidsmakers van gemeenten en zorgaanbieders)
>> Werk samen aan een stevige keten (Wijk- en gebiedsteams, Raad voor de Kinderbescherming,
Veilig Thuis, Jeugd- en Gezinsbescherming en zorgaanbieders) met eenheid van taal en visie ten
aanzien van complexe scheiding. Ondersteunend daarbij is analysemodel de Viervensters*.
>> Vul elkaars expertise in de keten aan (samenwerken, coproductie). De specifieke expertise
van de verschillende organisaties versterken elkaar en samen oplopen vergroot de continuïteit
en de effectiviteit in de zorg.
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>> In multi probleem gezinnen worden problemen vaak intergenerationeel overgedragen. Borg
daarom preventieve en intensieve zorg aan gezinnen met jonge kinderen.
>> Het strafrecht en de pedagogische aanpak kunnen elkaar versterken. Doe daarom aangifte bij
ontoelaatbaar gedrag van jeugdigen en/of ouders. Daarmee geven professionals (ook) de grens
aan en blijven geloofwaardig (in hun positie).
>> Realiseer een sterke verbinding tussen de zorg voor jeugd en zorg voor volwassenen om
doelgericht samen te werken in een gezin, zowel in de fase van analyse als de uitvoering. Stel de
jeugdige boven de organisatie(s).
>> Investeer uitdrukkelijk in samenwerken. Een samenwerking met duidelijke rollen in een respectvolle, constructieve sfeer, maakt het effect van de behandeling doeltreffender.
>> Bied en borg een ruim en gedifferentieerd zorgaanbod voor echtscheidings-, relatie-, en communicatieproblematiek (zeker voor de doelgroep met escalerende problematiek is zeer lange
adem nodig). Deze problematiek komt vaak voor, terwijl het zorgaanbod vrij beperkt is.
>> Bouw het aanbod van residentiële zorg niet (te snel) af zonder dat er voldoende passende en
effectieve ambulante alternatieven voorhanden zijn.
>> Borg dat iedere jeugdige en ieder gezin snel en dichtbij huis hulp in de thuissituatie kan
krijgen (bijvoorbeeld MDFT, IAG, MST** etc.). Snelle en passende hulp thuis kan een uithuisplaatsing voorkomen.
>> Faciliteer rondetafelgesprekken in de jeugdzorg; ze verhogen eigen kracht, transparantie en
efficiëntie en verminderen privacy problemen.
>> Werk proactief aan trajectzorg; analyseer zo snel mogelijk na plaatsing in de pleegzorg of
residentiële zorg of en hoe de jeugdige weer thuis kan wonen.

* Ontwikkeld door VanMontfoort.
** Gebruikte afkortingen:
> (MDFT) MultiDimensionele FamilieTherapie
> (MST) Multisysteem Therapie
> (IAG) Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
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Bezoekadres
Tesselschadestraat 2, Leeuwarden
Postadres
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
Telefoon (058) 233 37 77
Fax (058) 233 35 04
www.regiecentrumbv.nl
info@regiecentrumbv.nl

Het volledige onderzoeksverslag ‘Cliëntprofielen 2017 Jeugd- en Gezinsbescherming’ kunt u opvragen via info@regiecentrumbv.nl
Een overzicht van alle cliëntaantallen van Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid vindt u in ons jaarverslag 2017. Het jaarverslag is te vinden op
www.regiecentrumbv.nl/nieuws
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