
Aan de ketenpartners van Jeugdbescherming Noord

Datum: 30 december 2014

Kenmerk: d297 ms/lv

Geachte keten partners,

Bij deze willen we u informeren over de nieuwe stand van zaken die ontstaat per 1 januari

2015 als het gaat om de taken van Bureau Jeugdzorg Groningen en Bureau Jeugdzorg
Drenthe. Wij informeren ook de pers op dezelfde wijze, maar niet eerder dan dat we de
ketenpartners hebben ge'informeerd.

Jeugdzorg opn¡euw georgan¡seerd

Nieuwe situatie voor Groningen en Drenthe

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Gemeenten nemen de
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie over. De 'Bureaus
Jeugdzorg'zoals we die kenden, worden opgeheven. De medewerkers van de huidige
Bureaus Jeugdzorg blijven hun expertise inzetten onder de noemer van een andere
organisatie.

We willen graag toelichten hoe dat nu organisatorisch gaat lopen.

Er is een mogelijkheid voor toegang en toewijzing van jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot en het toewijzen van hulp. Elke
gemeente geeft hier lokaal invulling aan, ondermeer via de Centra voor Jeugd en Gezin
(CJG's) en socla/e fearns. Hier werken ook voormalig casemanagers van Bureau
Jeugdzorg.

Er is een provinciaal meldpunt voor onderzoek naar geweld

Hier kunnen zorgen rond kindermishandeling en huiselijk geweld gemeld worden. De naam
hiervan is Veilig Thuis Groningen (ontstaan door samenwerking AMK - Het Kopland) en

Veilig Thuis Drenthe (ontstaan door samenwerking AMK-GGD Drenthe). Hier werken ook
voormalig AMK-medewerkers van Bureau Jeugdzorg. De functie van Veilig Thuis is vooral
signalerend en onderzoekend.
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Er is voor de gemeenten een gecertificeerde instelling die door de rechter opgelegde
jeugdbeschermingstaken en jeugdreclassering uitvoert

Dit is Jeugdbescherming Noord. Hierin zijn de taken jeugdbescherming en
jeugdreclassering ondergebracht. Hier werken jeugdbeschermers (gezinsvoogden) en
jeugdreclasseerders die al werkten voor BJZ Groningen en BJZ Drenthe. Hun taak is:

waarborgen van de veiligheid van kinderen en jeugdreclassering uitvoeren. De
medewerkers van Jeugdbescherming Noord werken vanuit de oplossingsgerichte
benaderingswijze Signs of Safety en zij staan open voor samenwerking in de regio, vanuit
de gedachte dat hulp dichtbij huis altijd het beste is. Zij kunnen ingrijpen en opschalen als
dat nodig is.

Er zijn korte lijnen tussen Jeugdbescherming Noord en de zorgaanbiedende
instanties

Vanuit Jeugdbescherming Noord wordt ook nauw samengewerkt met de zorgaanbieders
van jeugdzorg. Deze samenwerking is zeer van belang, vooral als er spoedeisende zorg
nodig blijkt te zijn. Denk daarbij aan intensieve hulp aan huis dan wel aan een tijdelijke
verblijfplaats voor een kind.

De reorganisatie naar aanleiding van de Jeugdwet 2015 heeft personele gevolgen. Het feit
dat Bureau Jeugdzorg Groningen en Bureau Jeugdzorg Drenthe zijn samengegaan,
betekent dat er voor ongeveer 24 medewerkers geen functie meer beschikbaar is per
1 januari 2015. Alle betrokkenen zijn hierover geÏnformeerd.

Martin Sitalsing, huidige bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen wordt de bestuurder
van Jeugdbescherming Noord.
Cees Wierda, huidige bestuurder van Bureau Jeugdzorg Drenthe, treedt af waarmee hij zijn
jarenlange loopbaan in de jeugdzorg beèindigt.

Onze verwachting is dat we op deze manier zo veel mogelijk de besparingen zoeken in de
centrale overhead om op solide basis verder te kunnen werken aan wat onze hoofdtaak
altijd geweest is. En dat is (nu vooral ook: samen met de gemeenten in Groningen en
Drenthe)vorm en inhoud geven aan de borging van een ongestoorde opvoeding en de
veiligheid van het kind. Daarvoor is de voorwaarde dat wij er zijn als het nodig is"

We hopen in 2015 na een roerige tijd samen verder te gaan en onze maatschappelijke
taak zo goed mogelijk te vervullen in het belang van het kind.

Namens de voorzitters van de Raden van Toezicht van de Bureaus Jeugdzorg Groningen
en Drenthe mevrouw S. de Jong en de heer J.A.M. Agterberg,

Drs. M.S.R. Sitalsing
Voorzitter Raad van Bestuur


