
Sinds 1 januari 2015 zijn we, samen met de Friese gemeenten,
volop bezig met de transformatie in de jeugdzorg. 
Wij hebben een nieuwe naam en nieuwe werkwijzen. 
Met de inrichting van Veilig Thuis Friesland zijn ook 
volwassen en ouderen aan onze doelgroepen toegevoegd. 
Wij nemen u graag mee in deze ontwikkelingen.

De essentie van ons werk is gelijk gebleven. Jeugdigen en 
volwassenen hebben recht op een veilige omgeving zonder 
fysiek of emotioneel geweld. Daar zetten we ons voor in. 
Dag en nacht, 7 dagen per week.

Aan de hand van casuïstiek laten we u zien wat onze werk-
wijze, expertise en toegevoegde waarde is. 
We vertellen onder meer over Veilig Thuis Friesland, jeugd-
bescherming, jeugdreclassering en over onze SAVE-teams 
(SAmenwerken in VEiligheid) die gebiedsteams kunnen 
ondersteunen bij ernstige opvoedproblemen, zorgen over
veiligheid van jeugdigen en terugdringen van overlastgevend 
gedrag en jeugdcriminaliteit.

Werkt u met jeugdigen, gezinnen of ouderen en signaleert 
u onveilige situaties. Of bent u werkzaam als beleidsmaker 
bij een gemeente of (jeugd) zorgorganisatie? Meld u dan aan 
voor één van onze Kijkjes in de Keuken.
Stuur een mail naar knol.a@regiecentrumbv.nl en vermeld 
uw naam, functie, organisatie en voorkeursdatum.

Vanwege de grote belangstelling is er per bijeenkomst: 
> een maximum van 30 deelnemers.
> een maximum van drie deelnemers per organisatie.
De bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor stagiaires.

Kunt u niet op een van genoemde data komen, maar wilt 
u wel meer uitleg over ons werk? Of wilt u meer informatie 
over trainingen die wij geven? Stuur dan een mail naar 
kenniscentrum@regiecentrumbv.nl.

Of kijk op www.regiecentrumbv.nl
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina 
van Veilig Thuis Friesland

DONDERDAG 17 MAART van 13.00 tot 17.00 uur 
DONDERDAG 29 SEPTEMBER van 13.00 tot 17.00 uur

REGIECENTRUM 
BESCHERMING EN VEILIGHEID 
NODIGT U UIT VOOR 
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN 2016

Alle trainingen zijn 
Cedeo-gecertificeerd, 

hét keurmerkinstituut 
voor open 

bedrijfsopleidingen

Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
info@regiecentrumbv.nl
www.regiecentrumbv.nl

Tesselschadestraat 2
8913 HB Leeuwarden

http://www.regiecentrumbv.nl/wie-zijn-wij/trainingen-workshops-en-voorlichtingen/
https://www.facebook.com/Veilig-Thuis-Friesland-1551164551805389/?fref=ts
http://www.regiecentrumbv.nl

