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Per 1-1-2015

• Samen Veilig bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte 
SAVE teams.



SAVE regio West

• SAVE-teams (GI)

• Provincie Flevoland en Utrecht

• 32 gemeenten

• 400 medewerkers

• 23 fte SAVE medewerkers (incl frontteam) 
regio West 



Uitgangspunten SAVE



Missie en visie

• Missie 
– Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij treden 

op namens de overheid en de samenleving waar de 
veiligheid van kwetsbare burgers wordt bedreigd. Onze 
uitgangspunten daarbij zijn de rechten van het kind en 
bescherming van volwassenen tegen huiselijk geweld.

• Visie
– We werken met onze cliënten en partners  volgens de 

SAVE-werkwijze die we oa met gemeenten, RvK en WSS 
hebben ontwikkeld. SAVE = SAmenwerken aan VEiligheid



Diensten SAVE 

• SAVE team
• Gebiedsgericht, gekoppeld aan lokaal team

• Bij zorgen/ vragen rondom veiligheid: advies aan 

lokaal team, onderzoek, begeleiding 

(drang en dwang) voor 0-18

november 3 SAVE-teams

Advies

PC               0 Participerend consult

CI                 0 Crisisinterventie in 
lopende zaak

Ond + SB  10 Onderzoek 

Begeleiding zonder 
maatregel

JR                15
OTS             56
Voogdij       11

Begeleiding met 
maatregel



Vier Vensters



Aanbod binnen de SAVE werkwijze

• Advies en consult 

• Participerend consult 

• SAVE onderzoek (preventieve jeugdbescherming)

• SAVE-begeleiding (preventieve jeugdbescherming)

• Crisisinterventie

• Jeugdbeschermingsmaatregel: (V-)OTS, 
(Voorlopige) Voogdij en JR.



Begeleiding met maatregel

• Voorlopige ondertoezicht-stelling (VOTS) en 
Ondertoezichtstelling (OTS)

– Na uitspraak van de rechter

– Gezag blijft bij ouders, gezinsvoogd heeft mogelijkheden 
tot juridisch ingrijpen

• Voorlopige voogdij en Voogdij

– Na uitspraak van de rechter

– Gezag ligt volledig bij voogd

• Jeugdreclassering

– Na uitspraak van de rechter

– Gericht op voorkomen van recidive



Jeugdreclasseringsaanbod

• Toezicht & Begeleiding – vrijwillig

• Toezicht & Begeleiding – verplicht

• Toezicht & Begeleiding – verplicht (ITB+, individuele 
trajectbegeleiding voor veelplegers)

• ITB+ met elektronisch toezicht;

• Toezicht & Begeleiding – verplicht (ITB criem, individuele 
trajectbegeleiding voor integratieproblematiek).

• Dubbele maatregel OTS + JR;

• GBM: Gedragsbeïnvloedende maatregel  
(gedragsarrangement met jeugdzorg component dat 
eventueel omgezet kan worden in jeugddetentie).


