
Jeugd- en Gezinsbescherming doet sinds 2009 onderzoek 
naar de kernproblemen van hun doelgroep. De medewerkers 
van Jeugd- en Gezinsbescherming hebben voor 1086 jeugdi-
gen een vragenlijst ingevuld. Er wordt gevraagd naar het func-
tioneren en de situatie van jeugdigen; hoe gaat het in het da-
gelijkse leven, thuis, met familie- en andere sociale contacten, 
op school en in de buurt. 

Met de uitkomsten van de vragenlijsten wordt een beeld ge-
schetst van de kernproblematiek van jeugdigen met een maat-
regel in Friesland. Er wordt een maatregel uitgesproken door 
de rechtbank of het openbaar ministerie als jeugdigen in hun 
ontwikkeling worden bedreigd of als er sprake is van strafbaar 
gedrag en/of ernstig schoolverzuim. De problemen zijn ern-
stig en hebben zich in de loop van de tijd opgestapeld tot een 
complex geheel. Hulp en ondersteuning in vrijwillig kader is 
al ingezet en niet voldoende gelukt. De ondersteuning, door 
de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders, is vasthoudend, 
versterkend (eigen regie/netwerk) en voorwaardelijk als het 
gaat om de veiligheid. Jeugd- en Gezinsbescherming werkt sa-
men met jeugdigen, ouders, netwerk, gebiedsteams, scholen, 

politie en zorgaanbieders. Opgroeien in een blijvend veilige 
situatie is steeds onze drijfveer. 

We kunnen inzicht geven in de kernproblemen van de afge-
lopen jaren, omdat het onderzoek al lange tijd op een zelfde 
manier wordt uitgevoerd. Vanwege de transitie in de jeugd-
zorg zijn de cijfers van na 2015 vergelijkbaar. Door de jaren 
heen is een redelijk stabiel beeld van de kernproblemen te 
zien. Voor 2020 is dat ook grotendeels het geval, met uitzon-
dering van de gezins- en veiligheidsproblemen. Die zijn ge-
daald. Mogelijk kan het verminderen van zicht op jeugd vanuit 
familie, school, zorg en Jeugd- en Gezinsbescherming door 
corona daar een rol in spelen. In deze factsheet beschrijven 
we de aard, de samenhang tussen problemen en welke zich 
voordoen als er sprake is van acute bedreiging. Per Friese ge-
meente wordt voor jeugdigen met een maatregel beschreven 
welke problemen er zijn en hoe die zich tot het gemiddelde 
verhouden. Er wordt afgesloten met aanbevelingen. 
 
Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder 

Jeanette Nijland, directeur / bestuurder
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> Garandeer dat er zorg op maat wordt geleverd, vanuit de behoefte 
 van kinderen en gezinnen en voeg (als dat nog mogelijk is) deze 
  toe aan de bestaande leefsituatie (wrap-around care), zodat scha- 
 delijke uitplaatsingen voorkomen worden. 
> Zorg voor multimodale hulp; aanbod dat zich richt op meer- 
 dere levensgebieden van de jeugdige en de onderlinge beïn- 
 vloeding daarvan. Neem belemmeringen omtrent het werken 
 met hoofd- en onderaannemerschap weg.
> Hanteer een hoge kwaliteitsstandaard voor het werken met kwets- 
 bare gezinnen vanuit zorgaanbieders. Om effectief te sturen op 
 continuïteit en kwaliteit is het terugdringen van de grote hoe- 
 veelheid kleine zorgondernemers nodig, die zich vaak richten op 
  een deelaspect in de begeleiding en (daarmee) het aantal be- 
 trokken professionals bij een gezin vergroten.
> Borg voldoende verblijfsmogelijkheden voor jeugdigen waar zij  
 lang kunnen wonen met begeleiding en ondersteuning op maat: 
 kleinschalige voorzieningen, gezinshuizen, pleeggezinnen met 
  daaraan gekoppeld extra zorg modules. 
> Biedt professionals ruimte en mogelijkheden de ontwikkelings- 
 geschiedenis (inclusief ontwikkeling van lichaam (gezondheid) 
 en brein) en de gezins/familiegeschiedenis in beeld te breng- 
 en. Een adequate en brede beeldvorming bij de start, doet be- 
 handeling beter aansluiten en adequaat werken. Het werkt pre- 
 ventief, in de zin van ‘erger voorkomen’, voor jeugdige, gezin en 
 samenleving, om intergenerationele patronen te doorbreken.
> Voor jeugd die geïsoleerd is geraakt in coronatijd; zorg voor  
 ruimte om vanuit school en hulpverlening outreachende en  
 vasthoudende aandacht en ondersteuning te bieden; zet met  
 elkaar alles op alles om weer perspectief te scheppen om te  
 voorkomen dat jeugdigen afglijden, een lager eindniveau van  
 de opleiding halen en minder beroepsmogelijkheden hebben. 
> Borg dat er (binnen de bestaande structuur van Spoed4Jeugd)  
 altijd voldoende crisishulpverlening en crisisbedden zijn bij acute 
 dreiging (binnen de vots).
> Werk samen met de politie om wapencontrole op scholen en op 
  straat (gemakkelijker) te maken. Ruzies lopen snel uit de  hand 
  als er wapens voorhanden zijn en veroorzaken veel leed bij alle  
 betrokkenen. 
> Maak het mogelijk dat bij de ontwikkeling van crimineel ge- 
 drag en groepsvorming snel specifieke (forensische) begelei- 
 ding en zorg wordt ingezet. Nu wordt vaak te lang gewacht van- 
 wege het risico op stigmatisering. Laat ‘doen wat werkt’ steeds 
 het uitgangspunt zijn, ook al betekent dat de inzet van gedwong- 
 en hulp.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op het beeld vanuit het onderzoek in combinatie met de praktijk. Ze zijn weergegeven in volgorde van 
belangrijkheid; vanuit het perspectief van Jeugd- en Gezinsbescherming.
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JGB gemiddelde 70,3 72,2 35,4 67 28,1 78,7 46,7 58,8

Achtkarspelen 71,2 69,5 25,4 61 23,7 79,7 45,8 54,2

Dantumadiel 76 84 48 88 52 64 52 72

De Fryske Marren 60,5 69,8 39,5 67,4 32,6 60,5 37,2 62,8

Harlingen 78,4 64,9 29,7 59,5 24,3 94,3 67,6 45,9

Heerenveen 76,8 78,3 36,2 68,1 37,7 78,3 43,5 58

Leeuwarden 69,7 74,9 35,5 67,1 29 84 43,3 62,3

Noardeast-Fryslân
(incl. Ameland/
Schiermonnikoog)

61,5 63,1 32,3 63,1 10,8 72,3 47,7 53,8

Ooststellingwerf 78,3 95,7 43,5 78,3 30,4 82,6 39,1 78,3

Opsterland 71 67,7 38,7 66,1 29 75,8 53,2 41,9

Smallingerland 72,8 75 41,2 69 27,9 80,9 40,4 64

Sudwest-Fryslân 66,1 66,9 34,7 61,3 28,2 82,3 54 62,9

Tytsjerksteradiel 76,9 80,8 36,5 76,9 25 76,9 46,2 55,8

Waadhoeke  
(incl. Terschelling/
Vlieland)

66,3 66,3 22,5 60 31,3 68,8 36,3 50

Weststellingwerf 85,2 85,2 33,3 88,9 29,6 81,5 70,4 81,5

Per gemeente (in het plaatje de absolute aantallen) zijn de problemen op hoofdlijnen 
weergegeven. Het betreft jeugdigen met een maatregel (in totaal 1086, ots, voogdij 
en/of jr) en de problemen die zij en hun gezin hebben. 

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.

Jeugd- en Gezinsbescherming 
Bezoekadres | Tesselschadestraat 2  Leeuwarden  
Postadres | Postbus 312  8901 BC  Leeuwarden 
www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl | info@regiecentrumbv.nl
  
 Zie ook jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl voor Cliëntprofielen 2020.

Onderzoekers: 

Lutske de Vries, Femke Boonstra, Silvia Donker, Kim Jansen en Iris Moorlag

Problemen komen meer 
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Problemen komen in 
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De cijfers in het schema zijn percentages.

KLEURENSCHEMA
In de tabel is uitgegaan van het exacte 
gemiddelde bij Jeugd- en Gezinsbescherming 
(zie bovenin tabel). Bij de oranje kleur is 
gekozen voor een range van 10% om het 
gemiddelde heen. 

> Maak altijd een brede gezamenlijke analyse van het gedrag en de 
 situatie, zowel wat betreft de zorgen als de krachten, met het infor- 
 mele en formele netwerk. Dit is de basis van een gedegen plan. 
> Kijk bij het signaleren en vaststellen van problematiek ook altijd 
  naar eventuele samenhangende problematiek, problemen in het  
 gezin en kindermishandeling (zie kop ‘Samenhang...’). 
> Zet hulp doelgericht, systemisch en samenhangend in om het ver- 
 schil te maken voor gezinnen met een stapeling van complexe 
 problemen.
> Als ouders bij professionals op scholen, GGD, huisarts en/of  
 wijk- en gebiedsteam aangeven te gaan scheiden; breng dan zo 
  snel mogelijk (preventief) ondersteuning op gang. Dit ter voorko- 
 ming van trauma, geweld, escalaties en contactverlies tussen kin- 
 deren en ouder(s) en alle nadelige gevolgen daarvan.
> School is een erg belangrijke plek voor jeugdigen om zich te ontwik- 
 kelen en vormt voor 88% van de jeugdigen een beschermende 
  factor. Scholen zien jeugdigen de hele dag en zijn erg belangrijk 
 in het signaleren van problemen. Aandacht voor de jeugdige, 
 het betrekken van het wijk- of gebiedsteam en advies of meld- 
 en bij Veilig Thuis zijn daarbij essentieel (gebruik meldcode).
> Durf als leerplichtambtenaar op te schalen met een proces- 
 verbaal bij ernstig en aanhoudend schoolverzuim. Gezinspro- 
 blemen zijn een belangrijke factor bij het ontstaan en blijven  
 voortbestaan van schoolverzuim en zullen dus nadrukkelijk on- 
 derdeel moeten zijn van het plan. Als het nodig is met een ge- 
 dwongen maatregel (jeugdreclassering).
> Sociale problemen lopen op met de leeftijd, vooral vanaf onge- 
 veer 12 jaar. Jongeren ontwikkelen zich dan meer met en door  
 anderen, buitenshuis, op school en in de vrije tijd. Voor een posi- 
 tief toekomstperspectief, met concrete kansen, is vroeg signale- 
 ren, ondersteunen en een passend aanbod cruciaal. 
> Voor jeugd die geïsoleerd is geraakt tijdens corona; biedt out- 
 reachende en vasthoudende aandacht en ondersteuning vanuit 
  een face-to-tace contact en krachtige werkrelatie. Zet met elkaar  
 alles op alles om weer perspectief te scheppen.
> Crisis en acute dreiging vraagt snel handelen en een snelle analy- 
 se. Het geeft een ingang om patronen te doorbreken. Effectieve 
  interventies passen bij de aard, ernst en samenhang van de pro- 
 blemen.
> Ontwikkelingstrauma, met name bij jonge kinderen, geeft veel  
 schade aan het brein, de ontwikkeling en het uiteindelijke func- 
 tioneren als volwassene/burger.  Dit onderstreept het belang van 
 sneller en zwaarder ingrijpen om schade te voorkomen.
> Anticipeer in het plan op kwetsbare momenten, waarin er over- 
 gangen zijn (bijv. verhuizing, schoolwisseling), omdat dit snel  
 kan leiden tot crisis en escalatie bij een stapeling van problemen.
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PROBLEMEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Er zijn patronen te zien als problemen gekoppeld worden 
aan leeftijdscategorieën. Het past bij de ontwikkelingsfase, 
dat gezins- en veiligheidsproblemen minder aan de orde zijn 
naarmate de jeugdige ouder wordt. Zij richten zich meer op 
leeftijdsgenoten en hun toekomstperspectief. Problemen van 
de jeugdige zelf worden juist vaak sterker door de jaren heen. 
Bepaalde (klinische)problemen starten ook vaak in de puber-
tijd, zoals persoonlijkheidsproblemen en achterstanden in de 

(functie)ontwikkeling. Voorbeelden zijn groeiend achterdocht 
en wantrouwen en problemen in de ontwikkeling van seksua-
liteit. Door isolatie, gebrek aan contact en perspectief in coro-
natijd kunnen ook die onderdelen van de ontwikkeling zwaar 
onder druk komen te staan. De impact neemt gaandeweg de 
leeftijd toe en kan grote gevolgen hebben voor het toekomst-
perspectief van jeugdigen als het gaat om het eindniveau van 
de opleiding en beroepsmogelijkheden. 
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Bij gezinsproblemen blijven een combinatie van relatie/com-
municatieproblemen, echtscheidingsproblematiek en een sta- 
peling van problemen (multiproblem) vooral het beeld bepa-
len. Daarbij valt op dat echtscheidingsproblematiek, na een 
dalende trend, toeneemt. In de praktijk wordt ook gezien dat 
strijd en geweld binnen complexe scheidingen toeneemt. Hier-
door worden jeugdigen belast en beschadigd in hun ontwikke-
ling. Ouders zijn negatief op elkaar gericht als ex-partners en 
kunnen het dagelijkse opvoeden en de veranderende rollen na 
de scheiding niet oppakken. Daarbij komt het bieden van aan-
dacht, steun, stimulans en voorspelbaarheid zwaar onder druk 
te staan. Dit gaat vaak zo ver, dat er gesproken kan worden 
van psychische verwaarlozing en -mishandeling van de jeugdi-
ge. Daarnaast hebben kinderen vaak te maken met verlies van 
datgene wat vertrouwd en beschermend was. Uit het onder-
zoek blijkt dat beschermende factoren voor de doelgroep erg 
belangrijk zijn. De belangrijkste beschermende factoren zijn de 
school (88%), de buurt/omgeving (78%) en vrije tijd (67%).

Veiligheidsproblemen blijven gelijk of nemen af. Hierin vallen 
psychische mishandeling en verwaarlozing op, die allebei zijn 
afgenomen. Psychische mishandeling is, in tegenstelling tot fy-
sieke mishandeling, moeilijker te herkennen. Dat komt, omdat 
de effecten daarvan bij elk kind anders kunnen zijn en de effec-
ten vaak pas op langere termijn naar voren komen. Voor huiselijk 
geweld is de daling van 31% in 2019 naar 23 % in 2020. Het is 
altijd mogelijk dat er zich feitelijk minder onveiligheid heeft voor-
gedaan in 2020. Door corona en het ontbreken van het zicht op 
het doen en laten van jeugd, lijkt het aannemelijker dat er minder 
huiselijk geweld bekend is geworden. Alle dagelijkse routine en 
betrokkenheid van mensen buiten het gezin is daarin groten-
deels weggevallen, met als gevolg dat een deel van de kwetsbare 
jeugd buiten het zicht is geraakt van familie, buurt, school, poli-
tie, gebiedsteams en jeugdhulp. Beeldbelcontacten bieden niet 
voldoende zicht op situaties en de verdieping in gesprekken die 
nodig zijn (check op eten of slaapplek, doorvragen op de school-
gang etc.). Juist die belangrijke beschermende factoren zijn door 
de coronamaatregelen teniet gedaan.

Er is niet alleen gekeken naar de hoofdproblemen die zich voor-
doen, maar ook hoe ze samenhangen. Het gaat om factoren die 
voortdurend op elkaar inwerken. 

> Het hebben van een klinische stoornis houdt verband met 
 gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, achterstand  
 in de functieontwikkeling en sociale problemen. Deze samen- 
 hang is dezelfde als in 2019. Hieruit blijkt dat een klinische  
 stoornis een grote impact heeft op de ontwikkeling en het  
 functioneren van de jeugdige.
> Er is een verband tussen persoonlijkheidsproblemen en ach- 
 terstand in de functieontwikkeling, sociale problemen en ge- 
 zondheidsproblemen. In 2019 werd er ook een samenhang  
 gevonden met gedragsproblemen, dat is in 2020 niet het ge- 
 val. In 2020 valt de samenhang met gezondheidsproblemen  
 op. Drank- en drugsmisbruik bijvoorbeeld, wordt vaak gezien  
 bij oudere jeugd met (beginnende) persoonlijkheidsproble- 
 men.
> Gedragsproblemen hangen samen met persoonlijkheidspro- 
 blematiek, achterstand in de (functie)ontwikkeling en sociale  

 problemen. Dit is in de praktijk ook een combinatie die vaak 
 gezien wordt, zeker in het werkgebied van de jeugdreclasse- 
 ring.
> Sociale problemen hangen samen met een klinische stoornis,  
 persoonlijkheidsproblemen, gedragsproblemen en achter- 
 stand in de (functie)ontwikkeling. Voorbeelden van sociale  
 problemen zijn: gebrek aan perspectief, veel wisseling van  
 scholen en politiecontacten. 
> Gezins- en veiligheidsproblemen hangen samen. Dat bete- 
 kent dat er in alle gevallen waarin zich onveiligheid voor- 
 doet, ook altijd de gezins- en opvoedingssituatie in kaart wordt  
 gebracht. Ook de verschillende gezins- en veiligheidsproble- 
 men onderling hangen in sterke mate samen. 

In bovenstaande punten zijn de nauwe samenhang en stapeling 
van problemen terug te zien. De problemen zijn op zichzelf vaak 
al erg complex (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek bij ou-
ders) en bij stapeling neemt de complexiteit verder toe. Het be-
moeilijkt het ontrafelen van wat er aan de hand is en het komen 
tot verandering en hulpverlening.

SAMENHANG BIJ DE VERSCHILLENDE HOOFDPROBLEMEN

AFGEGEVEN BEPALINGEN VOOR JEUGDHULP

In 2020 is de inzet van de zwaardere ondersteuningsprofie-
len (4, 5 en 6) verder gestegen. Binnen de bestaande onder-
steuningsprofielen zijn voor zorgaanbieders meer (financiële) 
mogelijkheden gecreëerd. Het uitgangspunt is steeds: jeugdi-
gen thuis laten opgroeien en daar hulp aan toevoegen voor 
het creëren en behouden van veiligheid. Wanneer de veiligheid 
thuis niet meer gewaarborgd kan worden, is een vervangende 
opvoedingssituatie nodig, bij voorkeur in een gezinssituatie. 
Pleegzorg is, zeker voor jonge kinderen, de beste inzet. Wan-
neer jeugdigen ouder zijn en/of veel problemen hebben, is 
pleegzorg vaak niet meer mogelijk. In dat geval is een gezins-
huis een alternatief. Een gezinshuis is toegerust om jeugd met 

meer en ernstiger problemen een passend verblijf te bieden in 
een zo gewoon mogelijke (gezins)situatie. Een tijdelijk verblijf 
in een residentiële setting is nodig (met zwaardere ondersteu-
ningsprofielen) als een gezinssituatie niet meer lukt. De inzet 
van hoog-specialistische zorg en gesloten jeugdzorg is afgeno-
men door de focus op voorliggende alternatieven. Daarbij is er 
een duidelijke noodzaak voor meer kleinschalige voorzieningen 
waar jeugdigen lang(er) kunnen wonen en zorg op maat wordt 
geboden. Deze zorg op maat vraagt ook om het stapelen van 
zorg(modules) en combineren van ondersteuningsprofielen. 
Dit biedt meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de zorgbe-
hoefte. 

2019 2019 |  1048 2018 2018 |  1021 

Twee belangrijke en veel voorkomende kernproblemen worden hieronder uitgelicht. 

2020 2020 |  968

In de staafdiagram is duidelijk terug te zien hoe het ‘soort’ maat-
regel zich verhoudt tot gezins- en veiligheidsproblemen. Bin-
nen de ondertoezichtstelling is onveiligheid de aanleiding van 
de maatregel. Het doel van de maatregel is dan ook duurzame 
veiligheid creëren en borgen. Binnen de voogdij is er sprake van 
gezagsbeëindiging (van ouder(s)) en ligt het gezag bij Jeugd- en 
Gezinsbescherming. Het doel is een vervangende stabiele, voor-
spelbare en ondersteunende opvoedingssituatie te vinden en be-
houden. Voor veel voogdij kinderen is dat gelukt en zijn gezins- en 
veiligheidsproblemen lager dan bij de ondertoezichtstelling. Bij 
jeugdreclassering worden jongeren (12-23 jaar) begeleid die een 
delict hebben gepleegd of aanhoudend en ernstig schoolverzuim 
hebben. Onveiligheid wordt bij delict gedrag door de jeugdige zelf 
in gang gezet; burgers worden benadeeld door het gedrag van 
de jeugdige. Hier blijkt ook duidelijk dat gezinsproblemen een 
veel voorkomende achtergrond zijn van delict gedrag en aanhou-
dend en ernstig schoolverzuim. Door het onderwijs op afstand, 
is schooldeelname een zorg tijdens corona. De kans is groot dat 
verzuim niet gesignaleerd wordt, achterstanden oplopen en de 
schoolgang na corona moeizaam op te bouwen valt. Dat geldt 
zeker voor het speciaal onderwijs, waar een aanzienlijk deel van 
de kwetsbare doelgroep onderwijs volgt.

GEZINS- EN VEILIGHEIDSPROBLEMEN BINNEN DE 
VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Als de directe veiligheid van een jeugdige of van anderen/ 
naasten in gevaar is, noemen we dat een acute bedreiging. Dan 
kan een crisismaatregel in gedwongen (civiel) kader worden uit-
gesproken: de voorlopige ondertoezichtstelling (vots). Deze werd 
in 2020 31 maal uitgesproken. De aanleiding van de acute crisis 
is een stapeling van complexe problemen: gezins- en veiligheids-
problemen (resp. 90 en 77%) en bij jeugdigen: gedragsproble-
men (73%), klinische stoornis (70%), sociale problemen (67%) 
en achterstand in de (functie)ontwikkeling (63%). Deze ernstige 
problemen gezamenlijk leiden vaak in een stroomversnelling tot 
een escalatie, vaak met agressie en mishandeling. Interventies 
zijn dan ook direct nodig en daarbij wordt per direct een beroep 

gedaan op het netwerk en/of jeugdhulp. Bij een uithuisplaatsing 
biedt pleegzorg (ook in het netwerk) vaak een (tijdelijke) onder-
steunende opvoedingssituatie.

In het strafrechtkader bestaat geen acuut verplichtend kader. Daar 
gaat het bij acute bedreiging vooral om zeer ernstig geweld, vaak 
met (steek)wapens. Ernstige delicten met (steek)wapens nemen 
daarbij toe, ook landelijk. Jongeren hebben wapens op zak en bij 
ruzies en rivaliserende groepen loopt dit al snel uit op zware ver-
wondingen (bij leeftijdsgenoten). Vaak blijven deze jongeren een 
tijdje in voorarrest en wordt in die periode onderzoek gedaan en 
begeleiding geboden. 
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