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Inleiding
Dit is de jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF). In deze rapportage vindt u cijfers en 

ontwikkelingen. Deze zijn bedoeld als management- en sturingsinformatie. Dit jaar presenteren we 

de cijfers op een nieuwe manier met als doel dat de resultaten beter voor het voetlicht komen en 

daadwerkelijk te gebruiken zijn als managementinformatie. We ontvangen graag feedback op deze 

nieuwe opzet. Kunt u de resultaten gebruiken? Wat mist u of wat is overbodig? 

Wat is de Verwijsindex 
De Verwijsindex heeft als doel om vroegtijdige 

samenwerking tussen (jeugd)hulpverleners 

en onderwijs te stimuleren. De Verwijsindex is 

een digitaal contactinstrument, er worden als 

het ware visitekaartjes van hulpverleners aan 

elkaar uitgewisseld. Het is een middel om 

(vroegtijdige) signalering, adequate begelei-

ding en hulp aan jeugdigen (0-23 jaar) te be-

werkstelligen door contact te leggen. De Friese 

gemeenten hebben de ambitie uitgesproken 

om de Verwijsindex vroegtijdig en preventief in te 

zetten. Dat betekent dat zorg- en hulpverlenings-

professionals signaleren op het moment dat de 

hulpverlening begint. De onderwijs- en kinder-

opvangprofessionals gaan signaleren als er meer 

en andere hulpverlening nodig is dan die van de 

eigen leerkrachten en pedagogisch medewer-

kers. Door de aansluiting van de ViF op de lan-

delijke verwijsindex is samenwerking op landelijk 

niveau mogelijk. 

JAARRAPPORTAGE 2021

Voor opmerkingen, vragen of meer informatie op maat, bijvoorbeeld rapportages 

op organisatieniveau, neem contact op met de regionale ondersteuner van de ViF 

– Partoer - via verwijsindexfryslan@partoer.nl. 

mailto:verwijsindexfryslan%40partoer.nl.?subject=
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Jeugdhulp cijfers 
provincie Fryslân

jeugdigen tussen 0-23 jaar (2020)

jeugdigen ontvingen jeugdhulp (2020)

jeugdigen op wie een signaal afgegeven is in 2021
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 Jeudigen, jeugdhulpcijfers en signalen in de Verwijsindex 

(Bron: CBS, Friesland Databank, Multisignaal, bewerking Partoer)

Hiernaast staat per gemeente 

weergegeven hoeveel jeugdigen 

tussen 0 en 23 jaar er zijn en hoeveel 

jeugdigen jeugdhulp ontvingen in 

2020. Dit zijn de meest recente cijfers. 

Daaronder staat vermeld hoeveel 

signalen er in de Verwijsindex in 

2021 zijn afgegeven op jeugdigen 

woonachtig in die gemeente. Ook al 

zijn het twee verschillende jaren, het 

geeft een indicatie van de verhouding 

tussen hulpverlening en signalen 

in de Verwijsindex. Hierin wordt 

zichtbaar dat het aantal signalen in 

de Verwijsindex achterloopt op de 

werkelijkheid. 

Hiernaast staat voor de gehele 

provincie Fryslân weergegeven 

hoeveel jeugdigen er tussen 0 en 22 

jaar zijn (2020), hoeveel jeugdigen in 

Fryslân jeugdhulp ontvingen (2020) 

en op hoeveel jeugdigen een signaal 

in de Verwijsindex (2021) is afgegeven. 

Daarnaast volgt een splitsing van 

de aantallen jeugdigen per perceel 

Specialistische Jeugdhulp (Bron: 

Sociaal Domein Fryslân, definitieve 

cijfers voor 2021 kunnen nog lichtelijk 

wijzigen). Ook hierin is zichtbaar dat 

het aantal signalen in de Verwijsindex 

achterloopt op de werkelijkheid. 

Algemene cijfers In 2020

Aantal jeugdigen 0 t/m 22 jaar 167475

Aantal jeugdigen in Fryslân ontvingen jeugdhulp 15191

Verwijsindex: In 2021: 

Aantal jeugdigen in Fryslân op wie een signaal is afgegeven 5020

Specialistische Jeugdhulp in Fryslân per perceel In 2021:

Behandel- en Expertisecentrum jonge kind 233

Duurzaam traject 3005

Herstel traject 9636

Kinderdagcentrum 165

Maatwerk 165

Medicatiecontrole 710

Traject Educatieve Ontwikkeling 21

ThuisPLUS 6

Verblijf 1249
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Cijfers, en nu? 
Met de jaarcijfers (peildata 1 februari en 8 februari 

2022) geven we een indruk van hoe de ViF als 

instrument werkt. Nu we kort en bondig de 

jaarcijfers weergegeven hebben, kunnen we het 

hebben over wat dit betekent. Welke richtingen 

zien we in de ontwikkelingen en welke oorzaken 

kunnen we hiervoor vinden? Hieronder geven we 

per thema een aanzet voor de duiding van de 

resultaten. 

Signalen
In 2021 zijn meer signalen afgegeven dan in 2020 

en minder dan in 2019. In 2020 zien we in veel 

cijfers een ‘dip’. Dit kan te maken hebben met de 

toen nog nieuwe coronapandemie, die een deel 

van de hulpverlening tijdelijk stilgelegd heeft of 

op afstand is ingevuld. Wellicht stagneerde het 

intakeproces bij enkele instanties. In 2021 waren 

we wat gewend aan de beperkingen en wellicht 

startten de trajecten toen weer, waardoor 

betrokkenheid door de professionals bij de start 

weer kenbaar gemaakt werd in de ViF.

In ongeveer een derde van de signalen heeft één 

medewerker een signaal afgegeven, waardoor 

er geen match ontstaan is. In twee derde van 

de signalen zijn er wel meerdere hulpverleners 

betrokken, is er een match ontstaan en laat het 

instrument haar meerwaarde zien. 

Instanties
Het aantal organisaties die aangesloten zijn in de 

Verwijsindex Fryslân stijgt elk jaar licht. Ongeveer 

een derde van de aangesloten organisaties heeft 

in 2021 een signaal afgegeven. Dat betekent dat  

twee derde van de organisaties niet actief met 

de ViF werkt of vanuit afweging geen signaal 

afgeeft. Dit kan komen doordat zij strengere 

interne richtlijnen hanteren voor wanneer er een 

signaal afgegeven wordt, of bijvoorbeeld dat 

het gebruik of bestaan van de ViF onvoldoende 

bekend is. Zo’n 20% van de signalen is afgegeven 

door medewerkers van William Schrikker 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en 

door medewerkers van Veilig Thuis Friesland. 

In de top 10 van meest signalerende partijen 

in de ViF in 2021 staan twee gebiedsteams, 

namelijk gebiedsteam Waadhoeke en Gemeente 

Heerenveen Team Jeugd en Gezin. 

Professionals
Het hebben van een account in de ViF is stap 

één, dat account vervolgens gebruiken om 

te signaleren is stap twee. Bijna 45% van de 

professionals met een gebruikersaccount 

hebben ooit een signaal afgegeven in de ViF, 55%  

(nog) niet. Het kan zijn dat er intern afspraken 

gemaakt zijn over wie de signalen in het systeem 

zetten en dat dit niet per se de betrokken 

hulpverlener is, die wel een account gekregen 

heeft. De richtlijn is echter dat de betrokken 

hulpverlener/professional zelf het signaal 

afgeeft, juist om elkaar makkelijker op te kunnen 

zoeken om af te stemmen. Ook is het mogelijk 

dat de gebruiker niet of onvoldoende op de 

hoogte is van het hebben van een account in de 

Verwijsindex of omdat men niet voldoende op de 

hoogte is van het gebruiken van de Verwijsindex. 

Wat helpt is om te zorgen dat mensen het systeem gebruiken zoals het bedoeld is, daardoor 

komen er meer signalen en meer kans op matches in het systeem. Dat geeft weer meer  

‘succesverhalen’, van wellicht onverwachte matches of in ieder geval dat je van elkaar weet 

dat je betrokken bent, en dan zien mensen de meerwaarde ook. Wellicht helpt het daarin 

om duidelijker te zijn in wat je van de professionals verwacht en ook mensen er op aan te 

spreken als zij afwijken van het afwegingskader. Het is misschien nodig om hier wat strakker 

in te zijn vanuit de organisatie. 

 Schoolmaatschappelijk werker & trajectbegeleider/beleidsmedewerker  

 RMC & Beleidsadviseur Jeugd, gemeente Súdwest-Fryslân

“
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Trainingen
In 2021 zijn er meerdere keren webinars 

over de ViF gepland. Hiervan heeft er één 

webinar plaatsgevonden. De andere geplande 

webinars konden niet doorgaan i.v.m. te weinig 

deelname. Waarom het aantal deelnemers 

laag was, is onduidelijk. Degenen die wel 

hebben meegedaan aan een training of webinar 

waren enthousiast over de inhoud, vonden 

het waardevol en zien de Verwijsindex als 

een zinvol instrument. Door de wisselende 

coronamaatregelen zijn enkele geplande fysieke 

trainingen uitgesteld naar 2022. 

Helpdesk
De helpdesk wordt bemenst wordt door de 

regionale ondersteuners van de ViF en is vijf och-

tenden in de week telefonisch te bereiken en 

uiteraard elk moment per mail. De gebruikers van 

de ViF weten de helpdesk goed te vinden, gezien 

het aantal mails en telefoontjes op jaarbasis. 

Signalen per organisatietype
Opvallend is dat (jeugd)hulpaanbieders in 2021 

(veel) meer signalen afgegeven hebben, terwijl 

de gecertificeerde instellingen (veel) minder 

signalen afgegeven hebben. Zeker dat eerste, 

het meer signaleren door hulpaanbieders, is 

positief. Hoe meer professionals hun visitekaartje 

achterlaten in de ViF, hoe groter de kans op 

een match en hoe beter er samengewerkt kan 

worden in het belang van jeugdigen.

De visie van Anneke op de Verwijsindex is dat die laagdrempelig moet zijn: een signaal af-

geven zodra je betrokken bent. “Dat zou iedereen moeten doen. Soms behandelen wij een 

oudste zoon en krijgen we een gezinsmatch op een van de jongere broertjes. Dan moeten we 

hulpverlening aanpassen. Ook vind ik het belangrijk dat anderen weten dat ik betrokken ben.

 Anneke Bilker, gebiedsteammedewerker (jeugdregisseur) Noardeast-Fryslân

“

Voor onze organisatie merken we dat we al weten wie er betrokken zijn bij de jeugdige, omdat 

we een gedegen intake doen en van daaruit alle partijen al te horen krijgen (zowel vanuit school 

als (eerder) betrokken hulp). We komen dan ook niet vaak verrassingen tegen in matches. Wel 

valt op dat niet alle organisaties de Verwijsindex gebruiken. Zo verwachten we vaker een match 

met een gebiedsteam of met andere grote organisaties, maar dat gebeurt niet zo vaak. Ook niet 

alle scholen gebruiken het even veel. 

 Erik Velstra, directeur en oprichter van Slimmerik en autismedeskundige,  

 Diana Bos, administratief medewerker Slimmerik

“
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Jaarrapportage 
ViF 2021 - Provincie Fryslân

6213 signalen zijn afgegeven op 
jeugdigen woonachtig in Fryslân 

 6036 in 2020
 6488 in 2019

Jeugdigen in Fryslân

Instanties

5660 signalen zijn afgegeven 
op jeugdigen woonachtig in Fryslân 
door instanties binnen het convenant 

 5343 in 2020
 5814 in 2019

In 2021 waren dit 5021 
unieke jeugdigen 

 4702 in 2020
 4912 in 2019

Bij 2071 jeugdigen gaf één professional een signaal af in de ViF, 

bij 2950jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

De tien meest signalerende 
instanties op jeugdigen woon-
achtig in Fryslân (met nieuw 
afgegeven signalen) in 2021 zijn: 

448 instanties 
zijn aangesloten in de ViF.

Daarvan hebben 169 instanties een 
signaal afgegeven in 2021; zij werken 
dus actief met de ViF.

24 nieuwe instanties zijn in 2021 
aangesloten bij de ViF. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Naam instantie Signalen in 2021

Veilig Thuis Friesland 578

RMC De Friese Wouden (Leerplicht) 564

Jeugdhulp Friesland 400

Raad voor de Kinderbescherming 372

GGD Fryslân 303

Gebiedsteam Waadhoeke 203

Gemeente Heerenveen TJG 180

Gebiedsteams Noardeast-Fryslân 166

Gemeente Súdwest-Fryslân 161

William Schrikker Stichting Jeugd- 
bescherming en Jeugdreclassering

155
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Professionals

Trainingen

Helpdesk

4982 professionals hebben 
een gebruikersaccount in de ViF.

In 2021 zijn verschillende webinars over 
de ViF georganiseerd. Hiervan heeft 1 
plaatsgevonden. Fysieke trainingen zijn 
uitgesteld naar 2022. 

Daarvan hebben 
2185 professionals 
gesignaleerd.

In 2021 zijn nieuwe medewerkers 
voornamelijk telefonisch begeleid
in het werken met de Verwijsindex. 

Bij de helpdesk zijn 
in 2021 2470 mails 
binnengekomen.

Ongeveer de helft van de contacten met 
de helpdesk gaan over de accounts (aanmaken 
nieuwe en mutatie bestaande accounts, vergeten 
gebruikersnamen en wachtwoorden).

Signalen per organisatietype:

Type organisatie 2019 2020 2021

Hulpaanbieders 2008 1838 3082

Verwijzers 1465 873 829

Onderwijs 1394 866 770

Jeugdgezondheidszorg 592 346 548

Jeugdhulp 0 304 445

Kinderopvang 73 87 62

RB&V, LJ&R, WSG, SGJ* 1213 1109 609

* RB&V = Regiecentrum Bescherming & Veiligheid; LJ&R = Leger des Heils Jeugdreclassering; WSG = William Schrikker 
Groep, afdeling voogdij; SGJ = Timon (Amersfoort – Voogdijinstelling)

Jaarrapportage 
ViF 2021 - Provincie Fryslân



In Fryslân heeft elke gemeente haar eigen wijk- of gebiedsteam met gespecialiseerde (jeugd)hulpverleners. Elk 

gebiedsteam heeft toegang tot de ViF en moet er preventief mee werken. Naast signalerende medewerkers is er 

per gebiedsteam een teamleider of medewerker met extra taken/verantwoordelijkheden die het gebiedsteam 

aanstuurt in het gebruik van de ViF. In deze jaarrapportage op gemeenteniveau geven we een beeld van hoe de 

ViF in 2021 gebruikt is als instrument om kenbaar te maken dat je als professional betrokken bent bij een jeugdige.

Data van de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog ontbreken i.v.m. de privacy, de 

aantallen zijn te klein en mogelijk herleidbaar naar individuen. 

Jaarrapportage 
ViF 2021 per 
gemeente 

Noardeast-Fryslân

Dantuma- 
dielVlieland

Terschelling

Ameland

Schiermonnikoog

Waadhoeke

Leeuwarden
Harlingen

Súdwest-Fryslân

De Fryske Marren

Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Heerenveen

Opsterland

Smallingerland

Tytsjerksteradiel

Achtkars- 
pelen

Klik op de kaart uw gemeente 
aan voor alle details
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Jaarrapportage ViF 2021  

Terug naar overzichtskaart

gemeente Achtkarspelen
2
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In 2021 zijn 281 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Achtkarspelen. 

Dit waren 232 unieke jeugdigen. 

Bij 123 jeugdigen was 1 professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 188 jeugdigen waren 2 of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Achtkarspelen

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Achtkarspelen 

heeft dus met 12 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 4 nieuwe signalen 

afgegeven. Die vier signalen 

waren allen op jeugdigen 

woonachtig in gemeente 

Achtkarspelen. 

24 medewerkers van gebiedsteam 

Achtkarspelen hebben een gebruikers-

account in de ViF  

 23 in 2020
 26 in 2019

In 2021 waren 50 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Achtkarspelen, met 107 

signalerende professionals. 

3 instanties van andere convenan-

ten waren in 2021 betrokken bij jeug-

digen woonachtig in de gemeente 

Achtkarspelen, met 3 signalerende 

professionals.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  De Fryske Marren 
2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 384 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente De Fryske Marren 

Dit waren 309 unieke jeugdigen. 

Bij 123 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 188 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in De Fryske Marren

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het sociaal wijkteam van De Fryske 

Marren heeft in 2021 met 37 instan-

ties een match gehad. 

In 2021 zijn 126 nieuwe 

signalen afgegeven. Daar-

van waren 113 signalen 

op jeugdigen woonachtig in 

gemeente De Fryske Marren.  

32 medewerkers van Sociaal wijkteam 

De Fryske Marren hebben een gebrui-

kersaccount in de ViF  

 29 in 2020
 29 in 2019

In 2021 waren 47 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

De Fryske Marren, met 114 

signalerende professionals. 

4 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente  De Fryske Marren.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Harlingen 
2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 183 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig 

in de gemeente Harlingen

Dit waren 141 unieke jeugdigen. 

Bij 51 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 90 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Harlingen

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Harlingen heeft in 

2021 met 35 instanties een match 

gehad. 

In 2021 zijn 49 nieuwe signa-

len afgegeven. 48 daarvan 

waren op jeugdigen woonach-

tig in gemeente Harlingen. 

31 medewerkers van gebiedsteam 

Harlingen hebben een gebruikersac-

count in de ViF  

 27 in 2020
 25 in 2019

In 2021 waren 29 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Harlingen, met 59 signale-

rende professionals. 

6 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Harlingen.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Heerenveen 
2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 653 signalen afgegeven op jeugdigen 

woonachtig in de gemeente Heerenveen

Dit waren 524 unieke jeugdigen. 

Bij 210 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 314 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Heerenveen

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het Team Jeugd en Gezin Heeren-

veen heeft in 2021 met 59 instan-

ties een match gehad. 

In 2021 zijn 190 nieuwe 

signalen afgegeven. 180 

daarvan waren op jeugdigen 

woonachtig in gemeente 

Heerenveen. 

40 medewerkers van Team Jeugd en 

Gezin Heerenveen hebben een gebrui-

kersaccount in de ViF  

 43 in 2020
 34 in 2019

In 2021 waren 48 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Heerenveen, met 165 sig-

nalerende professionals. 

9 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Heerenveen.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Leeuwarden
2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 1321 signalen afgegeven op jeugdigen 

woonachtig in de gemeente Leeuwarden

Dit waren 1054 unieke jeugdigen. 

Bij 381 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 672 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Leeuwarden

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Amaryllis heeft in 2021 met 45 
instanties een match gehad. 

In 2021 zijn 170 nieuwe 

signalen afgegeven. 149 

daarvan waren op jeugdigen 

woonachtig in gemeente 

Leeuwarden. 

189 medewerkers van Amaryllis heb-

ben een gebruikersaccount in de ViF  

 193 in 2020
 148 in 2019

In 2021 waren 67 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Leeuwarden, met 266 sig-

nalerende professionals. 

22 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Leeuwarden.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Noardeast-Fryslân 
& Dantumadiel 2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 394 signalen afgegeven op jeugdigen 

woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Dit waren 323 unieke jeugdigen. 

In 2021 zijn 150 signalen afgegeven op jeug- 

digen woonachtig in de gemeente Dantumadiel. 

Dit waren 111 unieke jeugdigen.  

Bij 127 jeugdigen was 1 professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 199 jeugdigen waren 2 of meer professionals 

betrokken.

Bij 41 jeugdigen woonachtig in gemeente 

Dantumadiel was 1 professional betrokken 

(heeft 1 professional een signaal afgegeven 

in de ViF), bij 69 jeugdigen waren 2 of meer 

professionals betrokken.

Jeugdigen in Noardeast-Fryslân & Dantumadiel

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

De gebiedsteams Noardeast-

Fryslân en Dantumadiel hebben 

in 2021 met 59 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 182 nieuwe signalen 

afgegeven. 124 signalen waren op 

jeugdigen woonachtig in gemeen-

te Noardeast-Fryslân. 37 signalen 

waren op jeugdigen woonachtig in 

gemeente Dantumadiel.

112 medewerkers van gebiedsteam 

Noardeast-Fryslân en gebiedsteam 

Dantumadiel hebben een gebruikersac-

count in de ViF (111 in 2020; 68 in 2019).  

 193 in 2020
 148 in 2019

In 2021 waren 49 convenantinstan-

ties betrokken bij jeugdigen uit de 

gemeente Noardeast-Fryslân en 35 

convenantinstanties met gemeente 

Dantumadiel. Daarbij waren respec-

tievelijk 134 en 68 signalerende 

professionals betrokken. 

3 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken 

bij jeugdigen woonachtig in de 

gemeente Noardeast-Fryslân, en 
1 instantie van een ander convenant 

was in 2021 betrokken bij jeugdigen 

woonachtig in de gemeente Dantu-

madiel. 



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Ooststellingwerf
2

Terug naar overzichtskaart
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In 2021 zijn 228 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Ooststellingwerf.

Dit waren 189 unieke jeugdigen. 

Bij 94 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 91 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Ooststellingwerf

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Ooststellingwerf 

heeft in 2021 met 26 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 30 nieuwe signa-

len afgegeven. 29 daarvan 

waren op jeugdigen woon-

achtig in gemeente Ooststel-

lingwerf.

51 medewerkers van gebiedsteam 

Ooststellingwerf hebben een gebrui-

kersaccount in de ViF.  

 50 in 2020
 38 in 2019

In 2021 waren 33 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Ooststellingwerf, met 81 

signalerende professionals. 

8 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Ooststellingwerf.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Opsterland
2

Terug naar overzichtskaart

-  15  -

In 2021 zijn 263 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Opsterland

Dit waren 218 unieke jeugdigen. 

Bij 99 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 121 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Opsterland

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Opsterland heeft 

in 2021 met 30 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 39 nieuwe signa-

len afgegeven. 35 daarvan 

waren op jeugdigen woon-

achtig in gemeente Opster-

land

22 medewerkers van gebiedsteam Op-

sterland hebben een gebruikersaccount 

in de ViF  

 31 in 2020
 25 in 2019

In 2021 waren 40 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Opsterland, met 97 signale-

rende professionals. 

4 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Opsterland.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Smallingerland
2

Terug naar overzichtskaart

-  16  -

In 2021 zijn 786 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Smallingerland

Dit waren 624 unieke jeugdigen. 

Bij 268 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 359 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Smallingerland

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Carnis heeft in 2021 met 15 instan-

ties een match gehad. 

In 2021 zijn 32 nieuwe signa-

len afgegeven. 32 daarvan 

waren op jeugdigen woon-

achtig in gemeente Smallin-

gerland

84 medewerkers van Carins hebben 

een gebruikersaccount in de ViF  

 

 78 in 2020
 64 in 2019

In 2021 waren 61 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Smallingerland, met 166 

signalerende professionals. 

20 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Smallingerland.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Súdwest-Fryslân
2

Terug naar overzichtskaart

-  17  -

In 2021 zijn 640 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dit waren 494 unieke jeugdigen. 

Bij 167 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 333 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Súdwest-Fryslân

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Súdwest-Fryslân 

heeft in 2021 met 29 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 29 nieuwe signa-

len afgegeven. 22 daarvan 

waren op jeugdigen woon-

achtig in gemeente 

Súdwest-Fryslân

112 medewerkers van gebiedsteam 

Súdwest-Fryslân hebben een gebrui-

kersaccount in de ViF  

 107 in 2020
 107 in 2019

In 2021 waren 51 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Súdwest-Fryslân, met 152 

signalerende professionals. 

11 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Súdwest-Fryslân.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Tytsjerksteradiel
2

Terug naar overzichtskaart

-  18  -

In 2021 zijn 249 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Tytsjerksteradiel.

Dit waren 221 unieke jeugdigen. 

Bij 110 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 109 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Tytsjerksteradiel

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het jeugdteam Tytsjerksteradiel 

heeft in 2021 met 14 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 3 nieuwe signalen 

afgegeven. 3 daarvan waren 

op jeugdigen woonachtig in 

gemeente Tytsjerksteradiel.

21 medewerkers van jeugdteam 

Tytsjerksteradiel hebben een 

gebruikersaccount in de ViF.  

 20 in 2020
 21 in 2019

In 2021 waren 46 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Tytsjerksteradiel, met 97 

signalerende professionals. 

6 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Tytsjerksteradiel.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Waadhoeke
2

Terug naar overzichtskaart

-  19  -

In 2021 zijn 507signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Waadhoeke.

Dit waren 396 unieke jeugdigen. 

Bij 153 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 239 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Waadhoeke

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Waadhoeke 

heeft in 2021 met 59 instanties een 

match gehad. 

In 2021 zijn 209 nieuwe 

signalen afgegeven. 192 
daarvan waren op jeugdigen 

woonachtig in gemeente 

Waadhoeke.

65 medewerkers van gebiedsteam 

Waadhoeke hebben een gebruikers- 

account in de ViF.  

 63 in 2020
 60 in 2019

In 2021 waren 50 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Waadhoeke met 144 

signalerende professionals. 

2 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Waadhoek.



Jaarrapportage ViF 2021  

gemeente  Weststellingwerf
2

Terug naar overzichtskaart

-  20  -

In 2021 zijn 264 signalen afgegeven op jeugdigen woonachtig in 

de gemeente Weststellingwerf.

Dit waren 216 unieke jeugdigen. 

Bij 88 jeugdigen was één professional betrokken 

(heeft 1 professional signaal afgegeven in de ViF).  

Bij 130 jeugdigen waren twee of meer professionals betrokken.

Jeugdigen in Weststellingwerf

Gebiedsteam – signalen en matches

Betrokken instanties en professionals

Het gebiedsteam Noordwolde en 

Wolvega heeft in 2021 met 31 
instanties een match gehad. 

In 2021 zijn 65 nieuwe signa-

len afgegeven. 57 daarvan 

waren op jeugdigen woon-

achtig in gemeente 

Weststellingwerf.

46 medewerkers van gebiedsteam 

Noordwolde en Wolvega hebben een 

gebruikersaccount in de ViF.  

 48 in 2020
 39 in 2019

In 2021 waren 92 convenant- 

instanties betrokken bij 

jeugdigen uit de gemeente 

Weststellingwerf, met 31 

signalerende professionals. 

3 instanties van andere conve-

nanten waren in 2021 betrokken bij 

jeugdigen woonachtig in de ge-

meente Weststellingwerf.


