2021 IN HET KORT
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.

SAMEN MET HET KIND, HET GEZIN EN HET NETWERK

HULP VOOR JEZELF OF ZORGEN DELEN OVER EEN ANDER

Jeugdbescherming Noord helpt kinderen
en ouders als er ernstige problemen zijn
rondom opgroeien en opvoeden. Als de
geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer)
voldoende is, of als een gezin geen hulp
accepteert, kan de kinderrechter een kind
onder toezicht stellen. Een voogdijmaatregel

Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt
voor kindermishandeling, huiselijk geweld en
ouderenmishandeling voor alle inwoners van de
provincie Groningen. We zijn er voor iedereen van
0 tot 100 jaar met zorgen, signalen en vragen. We
gaan voor een veilige thuissituatie en doen dat
samen met betrokkenen zelf, hun netwerk, de

komt er als gezag ontbreekt of wanneer
een ondertoezichtstelling niet leidt tot een
veilige opvoedingssituatie. In beide situaties
neemt een jeugdbeschermer de regie in de
hulpverlening. Daarnaast voeren wij ook
jeugdreclasseringsmaatregelen uit.

lokale teams en andere professionals.
Onze medewerkers zijn een onmisbare
schakel in de stappen van de Meldcode
Huiselijk geweld & Kindermishandeling.
Zo werken we aan een veilig thuis voor
iedereen.

ONDERTOEZICHTSTELLING
Hulp en toezicht bij de opvoeding,
in een verplicht juridisch kader.
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ADVIES
Veilig Thuis luistert en denkt mee over oplossingen, met iedereen, ook professionals.
Bellen kán ook anoniem.
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VOOGDIJ

2020: 568

Het gezag over de opvoeding en
verzorging ligt bij Jeugdbescherming
Noord.
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VERVOLG BINNEN VEILIG
THUIS
Soms volgt na een melding een onderzoek
door Veilig Thuis wanneer het niet duidelijk
is of er sprake is van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld. In gesprekken met
betrokkenen onderzoeken we wat er aan de
hand is en wat er tenminste moet gebeuren
om het voor iedereen weer veilig te maken.
Daarna dragen we het over.

MACHTIGING UITHUISPLAATSING
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JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

Ons doel: ieder kind zo thuis als mogelijk. Als het echt nodig is, verblijven kinderen soms
tijdelijk in een pleeggezin of leef- of behandelgroep. De kinderrechter beslist hierover, door
middel van een machtiging uithuisplaatsing.
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HUISVERBOD
De burgemeester kan een pleger een
huisverbod opleggen. Dit gebeurt wanneer
er een acute dreiging is voor het slachtoffer
en de eventuele kinderen. Wij coördineren de
hulpverlening in de provincie Groningen.

2020: 79

+ 63 verlenging

JEUGDRECLASSERING
We voeren maatregelen uit die in het kader van het strafrecht
zijn opgelegd. Hier hoort ook ongeoorloofd schoolverzuim bij.

SEKSUEEL GEWELD
Bij Veilig Thuis komen de meldingen
binnen voor het Centrum Seksueel Geweld
in de provincies Groningen en Drenthe.
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MELDING
Veilig Thuis kijkt samen met de melder wat er
aan de hand is en wat iemand zelf kan doen.
Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of
ernstig? Dan kan er een melding worden gedaan.
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OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING
Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over kunnen
dragen aan het wijkteam of de hulpverlener.
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OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING DOOR VEILIG THUIS
Als na onderzoek binnen Veilig Thuis besloten
wordt om over te dragen aan de lokale
hulpverlening worden er afspraken gemaakt
over directe en stabiele veiligheid van de
directbetrokkene(n). Na overdracht blijft
Veilig Thuis haar monitorfunctie uitoefenen.
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MONITORING
We blijven het gezin of huishouden enige
tijd volgen om zicht te houden op hoe
de veiligheid zich ontwikkelt. Sinds de
Verbeterde Meldcode in 2019 doen we dat
vaker over een langere periode.
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JEUGDBESCHERMING NOORD WERKT IN DE PROVINCIES GRONINGEN EN DRENTHE

VEILIG THUIS GRONINGEN WERKT IN DE PROVINCIE GRONINGEN

WAT ONS OPVALT:

WAT ONS OPVALT:

Het aantal ondertoezichtstellingen is afgenomen. Dat geldt tevens voor het
aantal kinderen dat onder voogdij staat. Daarmee komt het totaal weer op
de omvang die al jaren min of meer stabiel is. Het aantal jongeren met een
jeugdreclasseringsmaatregel is afgenomen. Dat past binnen een dalende
trend die al langer en in het hele land gaande is.

Gezien het aantal adviezen en meldingen dat ook dit jaar weer hoog is, blijken
inwoners en professionals de weg naar Veilig Thuis Groningen nog steeds goed
te vinden. Het grootste deel van de meldingen kan na veiligheidsbeoordeling
meteen worden overgedragen naar de lokale hulp en ondersteuning. Meer
cijfers over aard en omvang van het werk van Veilig Thuis zijn per regio te
zien via de website van het CBS/Dashboard Veilig Thuis.

255

MEDEWERKERS

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL
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