
2018 IN HET KORT

VOOGDIJ 
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding en 
verzorging ligt bij Jeugdbescherming Noord.

MELDINGEN
Alleen na een melding volgt een 
veiligheidsbeoordeling en soms onderzoek. 
Iedereen kan een melding doen.

MACHTIGING UITHUISPLAATSING 
Als het écht nodig is, verblijven onder toezicht gestelde kinderen soms in een (netwerk-)
pleeggezin of leef- / behandelgroep. Om daarover – of over verlenging -  te beslissen, vragen 
we een machtiging aan de rechtbank. Ons doel: ieder kind zo thuis als mogelijk

OVERDRACHTEN
We zetten vervolgstappen in gang en dragen over 
naar lokale hulpverlening of andere organisaties.

HUISVERBODEN
Bij ernstige en complexe vormen van huiselijk 
geweld, kan de burgemeester een huisverbod 
opleggen. Een van de betrokkenen moet dan 
tijdelijk uit de thuissituatie. Wij coördineren de 
hulpverlening. 

ONDERTOEZICHTSTELLING
Hulp en toezicht bij de opvoeding, in een verplicht 
juridisch kader.

JEUGDRECLASSERING
We voeren maatregelen uit die in het kader van het strafrecht 
zijn opgelegd. Hier hoort ook ongeoorloofd schoolverzuim bij. 
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ONDERZOEKEN
Soms volgt na een melding een 
onderzoek of er echt sprake is van 
kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld.

ADVIES
We luisteren en denken mee over oplossingen. 
Met iedereen, ook professionals. Bellen kán 
dan anoniem. 
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SEKSUEEL GEWELD
Veilig Thuis Groningen voert het Meldpunt 
uit voor het Centrum Seksueel Geweld 
(CSG) in Groningen en Drenthe. 
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Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle
inwoners van de provincie Groningen. We zijn
er voor gezinnen, alleenstaanden, ouderen en
jongeren. We gáán voor een veilige thuissituatie en 
doen dat samen met betrokkenen zelf, profes-
sionals én onze directe samenwerkingspartners. 

Onze medewerkers zijn een belangrijke 
schakel in de stappen van de Meldcode 
Huiselijk geweld & Kindermishandeling. 
Zo werken we aan een veilig thuis voor 
iedereen.

Gecertificeerd
voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaat-regelen door het Keur-
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JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen staat 
voor een veilig thuis voor iedereen. We werken namens de 
overheid én onze samenleving. We komen in actie als de 

veiligheid van mensen, jong en oud, in de knel komt. 

HULP VOOR JEZELF OF ZORGEN DELEN OVER EEN ANDERSAMEN MET HET KIND, HET GEZIN EN HET NETWERK
Jeugdbescherming Noord helpt kinderen en 
ouders als er ernstige problemen zijn rondom 
opgroeien en opvoeden. De zorgen over de 
veiligheid van kinderen zijn zo serieus, dat er 
in het belang van het kind, iets mòet gebeuren. 
Als de geboden vrijwillige hulpverlening niet 
(meer) voldoende is, of als een gezin geen 

hulp accepteert, kan de kinderrechter een kind 
onder toezicht stellen of een voogdijmaatregel 
opleggen. Dan neemt een jeugdbeschermer de 
regie in de hulpverlening over. Daarnaast voeren 
wij ook jeugdreclasseringsmaatregelen uit. 

WAT ONS OPVALT BIJ JEUGDBESCHERMING NOORD:
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We zien in 2018 het aantal adviezen flink toenemen. 

Betrokkenen en professionals lijken ons voor advies 

beter te vinden.  Er is ook meer aandacht voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Bijvoorbeeld 

door het actieprogramma Geweld Hoort Nergens 

Thuis en de aanloop naar de aanpassing van de Wet 

Meldcode per 1 januari 2019. De werkwijze van Veilig 

Thuis verandert door deze wet. Onze medewerkers 

zijn in 2018 getraind op hun aangepaste taken.

De afstemming met het gezin, hulpverleners, 
het sociale netwerk van het gezin en de 
administratieve verantwoording vragen 
meer tijd dan voorheen. De caseload van de 
jeugdbeschermer is gaandeweg zwaarder 
geworden, de werkdruk neemt toe, het 
ziekteverzuim en personeelsverloop zijn groter 
dan normaal. Als gevolg hiervan staat ook de 
zorg voor cliënten onder druk.

Ook zijn we veel in gesprek met onze lokale samenwer-
kingspartners. De ingezette stijging zien we doorzetten 
naar volgend jaar. We verwachten voor 2019 daarnaast een 
toename van het aantal scholingsaanvragen als het gaat 
om de verbeterde meldcode.  

Het aantal jongeren met 
een jeugdreclasserings- 
maatregel daalde in 2018. 
In Groningen kregen 
minder kinderen een 
jeugdbeschermings-
maatregel opgelegd. 
In Drenthe steeg het 
aantal kinderen met een 
jeugdbeschermings- 
maatregel.

Jeugdbescherming Noord 
werkt in de provincie Groningen 
en Drenthe in regioteams

Veilig Thuis Groningen 
werkt in de provincie 
Groningen

WAT ONS OPVALT BIJ VEILIG THUIS GRONINGEN:

+ 157 verlenging + 100 verlenging


