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.

186
2020: 228

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

50

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

14

2020: 62

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 13

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

27
2020: 27

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

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.

13
+ 9 verlenging

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

46
2020: 63

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

45

230

2020: 52

2020: 283

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

MONITORING

2020: 9 + 5 verlenging

2020: 414

88
2020: 51

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.

HUISVERBOD

5

2020: 11

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Eemsdelta

MELDING

328

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

1311

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 1285

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

217

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

63

2020: 236

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 69

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

121

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.

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

73

+ 46 verlenging

1113

2020: 207

196

2020: 1331

2020: 196

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

276
MONITORING

2020: 94 + 38 verlenging

198

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

2020: 236

2020: 150

2020: 1765

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.

HUISVERBOD

33
2020: 42

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Groningen

1591

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

136

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 182

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

39

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

26

2020: 25

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 21

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

22
2020: 20

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

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.

14
+ 6 verlenging

30
2020: 32

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

19

130

2020: 42

2020: 175

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

MONITORING

2020: 7 + 7 verlenging

2020: 257

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.

44
2020: 40

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.

HUISVERBOD

2

2020: 5

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Het Hogeland

224

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

290
2020: 263

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

67

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

32

2020: 61

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 35

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

23
2020: 21

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

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.

8

2020: 18 + 4 verlenging

47
2020: 54

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

51

251

2020: 45

2020: 310

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

59
MONITORING

+ 10 verlenging

2020: 422

2020: 55

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.

HUISVERBOD

8

2020: 11

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Midden-Groningen

392

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

192

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 203

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

47

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

16

2020: 47

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 23

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

16
2020: 17

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

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.

1

2020: 8 + 4 verlenging

50
2020: 50

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

45

160

2020: 51

2020: 191

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

82
MONITORING

+ 7 verlenging

2020: 278

6

2020: 59

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.

HUISVERBOD

2020: 7

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Oldambt

277

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

59
2020: 91

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N
Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

7

2020: 30

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 5

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

4

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.

JEUGDRECLASSERING

1

8

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

24
MONITORING

2020: 4 + 0 verlenging

2020: 20

2020: 19

2020: 18

+ 2 verlenging

12

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

2020: 83

2020: 3

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

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

80

VOOGDIJ

30

2020 126

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.

HUISVERBOD

3

2020: 3

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Pekela

104

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

153

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 160

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N
Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

36

2020: 30

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 35

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

9

2020: 6

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

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.

5

2020: 16 + 3 verlenging

2020: 26

29

2020: 155

2020: 31

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

36
MONITORING

+ 20 verlenging

45

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

119

VOOGDIJ

31

2020: 206

2020: 49

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.

HUISVERBOD

10
2020: 3

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Stadskanaal

226

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

175

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 176

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

51

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

13

2020: 48

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 13

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

2

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.

JEUGDRECLASSERING

6

2020: 12 + 5 verlenging

2020: 39

37

2020: 204

2020:49

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

55
MONITORING

+ 8 verlenging

46

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

169

2020: 7

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

2020: 275

2020: 63

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.

HUISVERBOD

4

2020: 3

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Veendam

MELDING

262

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

179

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

2020: 192

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N
Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

30

2020: 40

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 30

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

10
2020: 13

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

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.

5

2020: 3 + 4 verlenging

2020: 45

31
2020: 44

2020: 163

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

57
MONITORING

+ 3 verlenging

27

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

221

VOOGDIJ

32

2020: 249

2020: 43

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.

HUISVERBOD

6

2020: 4

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Westerkwartier

286

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL

ONS WERK IN CIJFERS 2021

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.

105
2020: 80

ADVIES
ON

GR

Veilig Thuis luistert en denkt mee
over oplossingen, met iedereen, ook
professionals. Bellen kán ook anoniem.

IN
GE
N

VOOGDIJ

22

Het gezag over de opvoeding en verzorging ligt
bij Jeugdbescherming Noord.

17

2020: 28

JEUGDBESCHERMINGNOORD.NL

ONDERTOEZICHTSTELLING

2020: 15

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

MACHTIGING UITHUISPLAATSING

3

2020: 5

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

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.

VERVOLG
BINNEN VEILIG THUIS

5

2020: 28

40

115

2020: 28

2020: 97

OVERDRACHT NAAR
LOKALE HULPVERLENING

OVERDRACHT NAAR LOKALE
HULPVERLENING EN MONITORING
DOOR VEILIG THUIS

Op basis van een veiligheidsbeoordeling
besluiten we of we de melding over
kunnen dragen aan het wijkteam of de
hulpverlener.

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.

36
MONITORING

2020: 6 + 0 verlenging

31

Soms volgt na een melding een onderzoek door Veilig Thuis
of er echt 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.

2020: 25

+ 0 verlenging

2020: 151

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.

HUISVERBOD

8

2020: 2

De burgemeester kan een betrokkene 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.

JEUGDBESCHERMING NOORD & VEILIG THUIS GRONINGEN

Disclaimer: De genoemde aantallen zijn op 11 maart 2022 gegenereerd en kunnen op detailniveau afwijken van de definitieve cijfers in de jaarverantwoording.

Gemeente Westerwolde

MELDING

182

VEILIGTHUISGRONINGEN.NL
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