
SAVE

SAVE is de naam van de werkwijze van het 
samenwerkingsverband ‘Werk samen aan veiligheid’.

SAVE heeft als uitgangspunten:
• Burgers hebben de regie over de opvoeding
• Jeugdbescherming is een publieke verantwoordelijkheid
• Kind centraal, niet de instanties: één primair proces
• Praktisch: geen dogma’s, leren van ervaringen

Hoe werken wij met SAVE?
• Constructief samenwerken met het netwerk
 en ketenpartners
• Bescheiden en robuust
• Begrijpelijk voor iedereen
• Snelle start van hulpverlening
• Focus op veiligheid, jongere en medewerker

Onze samenwerkingspartners

• Raad voor de Kinderbescherming
• Sociale wijkteams gemeenten
• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
• Jeugdgezondheidszorg
• Veilig Thuis
• Rechtbank
• Zorgaanbieders (Trias, Pactum, Jarabee,
 Gesloten Instellingen)
• Landelijk werkende organisaties (WSG, LdH).

Overige producten

•  Ongevraagde bemoeienis met een gezin nog voor er 
 sprake is van een maatregel van kinderbescherming
 of jeugdreclassering of na een maatregel als de
 jeugdige begeleiding nodig heeft (bijv. vanaf 18 jaar)
• Doel: maatregel voorkomen of verkorten

Jeugdreclassering

• Begeleiding en controle van jeugdigden van 12 jaar of 
 ouder als zij een strafbaar feit gepleegd hebben. 
•  Doel is herhaling of terugval voorkomen voor een veili

ger maatschappij en beter toekomstperspectief voor de 
jeugdige.

Voogdijmaatregel

•  Gezag wordt uitgevoerd door anderen dan eigen ouders
• JbOV krijgt voogdij
• Jeugdbeschermer namens JbOV bevoegd beslissingen 
 te nemen over minderjarige
•  Aanleiding: ouders onmachtig/onwillig/afwezig

Ondertoezichtstelling (OTS)/Gezinsvoodgij

•  Uitvoeren door kinderrechter opgelegde 
 beschermende maatregel

• Aanleiding: bedreiging ontwikkeling kind 
 ouders onmachtig/onwillig
• (V)OTS: voorlopige ondertoezichtstelling

Dwang

•  Uitvoeren van door kinderrechter opgelegde maat
regelen jeugdbescherming: (Voorlopige) Ondertoezicht
stelling/Voogdij/Uithuisplaatsing/Jeugdreclassering

•  Doel: jeugdige wordt niet langer bedreigd in ont
wikkeling en kan veilig opgroeien. Daarnaast wordt 
voorkomen dat jeugdigen afglijden in criminaliteit.

Hoe komt een jongere bij JbOV terecht?

Het kind centraal
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Jeugdbescherming Overijssel en de Jeugdwet
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Onze missie: Jeugdbescherming Overijssel is er voor jeugdigen die opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie of voor hen die dreigen te ontsporen. Namens

de samenleving voeren wij de regie over hun veiligheid. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit 

samen met de jeugdige, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals, om de jeugdige veilig te laten opgroeien en ontwikkelen.

SOCIAAL WIJKTEAM

JEUGDHULP

• Jeugd ggz
• Hulp voor jeugdigen met beperking
• Jeugd en opvoedhulp

JEUGDBESCHERMING

• (V)OTS
• Voogdij
• Preventieve jeugdbescherming

JEUGDRECLASSERING

• Jeugdreclassering
• Intensieve Trajectbegeleiding
• Samenloop
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