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1  Lansingerland & Hillegersberg- 
Schiebroek

2 Overschie & Noord
3 Prins Alexanderpolder
4 Centrum & Kralingen-Crooswijk
5 Delfshaven*
6 Feijenoord*
7 IJsselmonde*
8 Charlois*
9 Maassluis & Hoek van Holland

10 Hoogvliet, Rozenburg en Pernis
11  Krimpen aan den IJssel  

& Capelle aan den IJssel
12  Barendrecht, Albrandswaard  

& Ridderkerk
13  Nissewaard
14  Voorne Putten &  

Goeree Overflakkee
15 Schiedam
16  Vlaardingen

Jeugdbescherming
Rotterdam
Rijnmond

Delftseplein 29
3013 AA Rotterdam
T 010 233 00 00 
E info@jbrr.nl
www.jbrr.nl
@voorhetkind

Bezoekadressen 
(maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur)

Delftseplein 29 Dynamostraat 16
3013 AA Rotterdam 3083 AK Rotterdam
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ONS WERKGEBIED

* Deze gebieden bestaan uit twee gebiedsteams.

ONZE DOELSTELLINGEN
De uitdaging voor de komende jaren  
is om de ingezette veranderingen, 
gebaseerd op het nieuwe stelsel, 
verder uit te bouwen en te verinner- 
lijken. Hierbij staan klantgerichtheid  
en professionalisering centraal. We 
stellen ons daarbij de volgende doelen: 

We werken conform onze  
overtuigingen en kernwaarden. 
We hebben onze organisatie ingericht 
volgens onze leidende principes. De 
kernwaarden zijn opgenomen in het 
beoordelingssysteem en zijn jaarlijks 
een terugkerend thema bij de 
functioneringsgesprekken. In onze 
gedragscode worden de kernwaarden 
expliciet benoemd en “vertaald” in 
gedrag. In de teams wordt aantoonbaar 
de dialoog aangegaan over de 
betekenis van de kernwaarden en het 
daarbij horende gedrag. Verbeter- 
punten worden steeds opgenomen  
in onze teamplannen.
 
We zijn een professionele, betrokken 
en wanneer nodig een kritische 
partner voor onze collega-instellingen 
en gemeenten. 
Onze professionals zijn loyale partners 
van collega’s in de wijk. Wij werken 
samen, sluiten aan op bestaande 
plannen en ingezette zorg. Als het om 
veiligheid van kinderen gaat hebben 
we een kritisch blik en leveren we 
opbouwend advies. We kijken met de 
blik van de jeugdbeschermer naar de 
ontwikkeling van het jeugdzorgstelsel, 
gemeentelijk beleid en de inzet van 

instellingen. We laten van ons horen als 
we vinden dat kinderen onverantwoord 
risico lopen. 

Wij zijn een expertisecentrum, ín en 
vóór de regio, wanneer het om de 
veiligheid en ontwikkeling van 
kinderen gaat. 
We zijn innovatief en bundelen onze 
kennis. Onze expertise wordt steeds 
geactualiseerd en ontwikkeld waarbij 
we de kennis vanuit de praktijk en 
vanuit de wetenschap optimaal 
benutten. Als het beter kan, doen we 
het. We stellen onze deskundigheid 
actief ter beschikking aan de samen-
werkingspartners.

Onze professionals nemen  
verantwoordelijkheid voor hun 
professionele ontwikkeling. 
Door structurele deelname aan 
intervisiebijeenkomsten, methodische 
leerbijeenkomsten en het organiseren 
van professionele tegenspraak 
ontwikkelen we een reflectieve  
praktijk. Onze professionals nemen 
verantwoordelijkheid voor hun 
beroepsregistratie en rapporteren 
conform professionele standaarden.

De verbinding tussen de signalen van 
kindermishandeling, onderzoek naar 
mishandeling en het inzetten van niet 
vrijblijvende zorg en bescherming is 
drempelloos en snel. 
In de nieuwe organisatie van Veilig 
Thuis heeft kennis en onderzoek naar 
kindermishandeling een veilige plek en 
is de directe verbinding met de 
uitvoering door onze casusregisseurs 
jeugdbescherming geborgd.
 
Binnen onze organisatie is de 
expertise ten aanzien van de LVB 
problematiek geborgd. 
 “Werkende weg” wordt de samen- 
werking met de William Schrikker Groep 
verder doorontwikkeld. Hierbij wordt 
belang gehecht aan het behoud van de 
expertise van de medewerkers van de 
William Schrikker Groep voor de 
doelgroep en de keten. Gezamenlijk 
onderzoeken we hoe deze expertise in 
de nieuwe context behouden kan 
worden. We hebben één drempelloos 
werk proces in onze gebiedsteams.

RESULTATEN
Onze klanten en partners vinden ons 
betrouwbaar en deskundig. Wij weten 
waar we voor staan en maken dat waar. 
We toetsen met regelmaat de 
tevredenheid bij cliënten, samen- 
werkingspartners, gemeenten en onze 
medewerkers. Bevindingen uit deze 
onderzoeken zijn belangrijke input 
voor ons beleid. 

We conformeren ons aan de ambitie 
van de gemeenten om de inzet van 
specialistische zorg komende jaren 
terug te brengen met minstens 7%.  

Minder en kortere justitiële  
maatregelen. De veiligheid en 
ontwikkeling van kinderen is en  
blijft voor ons hierbij leidend.  
Door het inzetten van casusregie 
jeugdbescherming vóórdat er een 
opdracht is van justitie en door 
intensief samen te werken met 
collega’s in wijk- en buurtteams, 
dringen we het aantal justitiële 
beschermingsmaatregelen terug.  
Onze samenwerking is erop  
gericht de casusregie weer snel  
over te dragen.

Minder inzet dure zorg. Door het 
vroegtijdig inzetten van casusregie 
jeugdbescherming, het inzetten  
van stevige ondersteuning voor  
het gezin door de wijk- en buurtteams 
en het benutten van het netwerk 
voorkomen we uithuisplaatsingen  
en de inzet van dure specialistische 
zorg. Onze professional benut het 
netwerk van het kind en het gezin  
en versterkt dit. We zetten in op 
kortere trajecten en ‘goed genoeg’ 
zorgprogramma’s.



Het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind is ons uitgangs-
punt. Kinderen die verdacht, vervolgd 
of veroordeeld worden voor een 
strafbaar feit hebben recht op een 
pedagogische behandeling die recht 
doet aan de eigenwaarde en de 
menselijke waardigheid van de 
jeugdigen en die de herintegratie  
van de jeugdige in de samenleving 
bevordert. We respecteren de unieke 

relatie tussen ouders en kinderen en 
de betrokkenheid van ouders bij de 
opvoeding van hun kinderen, ook 
wanneer er sprake is van een 
jeugdbeschermingsmaatregel.  
Daarbij stellen wij het belang van  
het kind voorop. 

ALTIJD SAMEN VOOR  
HET KIND
Vanaf januari 2015 is de Jeugdwet van 
kracht en zijn de gemeenten in ons land 
integraal verantwoordelijk voor alle 
denkbare vormen van jeugdhulp, van 
zeer licht tot zeer specialistisch. De 
jeugd GGZ, jeugd LvB en de jeugdzorg 
zijn daarmee integraal onder gemeente-
lijke verantwoordelijkheid gekomen. 

Afgelopen jaren hebben wij ons goed 
voorbereid op deze nieuwe realiteit. 
Met onze integrale gebiedsteams 

jeugdbescherming sluiten we aan bij 
de gemeenten en onze partners in 
wijken en buurten. Door organisatorische 
en methodische vernieuwing dragen 
we bij aan de transformatie van de 
jeugdzorg waarbij integraliteit en 
samenwerking tussen professional  
en gezin centraal staan.

Komende jaren richten we ons op het 
consolideren van de veranderingen. 
Onze focus: de klantgerichtheid en de 
professionalisering van onze organisatie. 

ONZE OVERTUIGINGEN 
De kern en basis van onze organisatie 
is de relatie tussen kind/gezin en  
de professional. De interactie tussen 
professional en ouders en kinderen  
is het belangrijkste middel voor 
verandering. Daarbij delen we de 
volgende overtuigingen: 

•  Ieder mens is gelijkwaardig. Elk kind  
is uniek, heeft eigen talenten, eigen 
behoeften en een eigen beleving.  
Een kind staat nooit op zichzelf maar 
maakt altijd onderdeel uit van zijn 
gezin en bredere sociale context. Een 
kind kan niet los gezien worden van 
zijn omgeving. Iedere ouder wil een 
goede ouder zijn en heeft vaardig- 
heden en sterke kanten die daarvoor 
ingezet kunnen worden. 

•  Onze professional is onbevooroordeeld 
en respecteert ouders en kinderen als 
individuen die het waard zijn om mee 

te werken. Een professional gaat uit 
van het standpunt dat een gezin het 
vermogen heeft te veranderen en is 
realistisch in zijn verwachtingen. Hij is 
in staat dwang én samenwerking met 
het gezin naast elkaar in te zetten en 
benut vaardigheden, kennis en 
methoden om dit te realiseren. Onze 
professional reflecteert op zijn hande- 
len en neemt verantwoordelijkheid 
voor zijn professionele ontwikkeling.

•  Wanneer veiligheid en/of ontwikke-
ling van een kind onvoldoende 
geborgd kan worden, hebben wij de 
plicht om in grijpen. Wij veroordelen 
niet, wij handelen. Wij helpen het kind 
in samenwerking met de ouders en 
het sociale en professionele netwerk. 
Wij doen dit op een pedagogische 
wijze en streven ernaar dat onze 
aanwezigheid van tijdelijke aard is.

ONZE MISSIE
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond biedt de noodzakelijke bescherming en 
organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden 
bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling. We 
komen in beeld wanneer er sprake is van onveiligheid van kinderen en jeugdigen, 
bij ernstige dreiging van onveiligheid of bij vermoedens van onveiligheid. De 
internationale rechten van het kind zijn daarbij ons uitgangspunt. Onze professio-
nals werken samen met jeugdigen, hun gezin en hun netwerk en met professionele 
partners aan het opheffen van deze bedreigingen.

ONZE KERNTAKEN
We verzorgen de casusregie jeugd- 
bescherming in de gezinnen die aan 
onze zorg zijn toevertrouwd. Dit kan 
binnen een vrijwillig kader in opdracht 
van de gemeenten, of door de uitvoering 
van jeugdbescherming- en jeugd- 
reclasseringmaatregelen in opdracht 
van justitie. We zetten in op het 
opheffen van de bedreiging voor de 
veiligheid en ontwikkeling van 
kinderen, het realiseren van een 
stabiele opvoed situatie van kinderen 
waarvoor het gezag niet door ouders 
wordt uitgevoerd en het voorkomen 
van recidive en het realiseren van 
gedragsverandering bij jeugdigen met 
delinquent gedrag. 

We bieden spoedhulp wanneer 
kinderen acuut ernstig gevaar lopen. 
Kinderen die acuut in hun veiligheid 
bedreigd worden krijgen snel en 
deskundige hulp van onze professionals 
uit het crisisinterventieteam. Zij weten 
hoe ze moeten handelen en zijn in staat 
om direct de noodzakelijke zorg in te 
zetten. Het crisisinterventieteam 
beoordeelt de ernst en urgentie van de 
melding, maakt direct afspraken over 
het borgen van de veiligheid, gaat ter 
plaatse en beoordeelt de crisis, taxeert 
de veiligheid en neemt de noodzakelijke 
maatregelen om die veiligheid te 
borgen.

We adviseren en ondersteunen 
melders die een vermoeden van 
kindermishandeling hebben. Zo nodig 
voeren we onderzoek uit. Om de zorg 
voor deze meest kwetsbare groep 
kinderen goed te organiseren is het 
noodzakelijk om zorgvuldig en snel in 
te kunnen grijpen. Hiervoor verbinden 
wij de signalen van kindermishandeling, 
onderzoek naar mishandeling en het 
inzetten van niet vrijblijvende zorg en 
bescherming drempelloos en snel.

WIJ ZIJN JEUGDBESCHERMERS, 
VOOR HET KIND. IEDER KIND 
HEEFT RECHT OP VEILIGHEID EN 
EEN OMGEVING WAARBINNEN HET 
KIND ZICH KAN ONTWIKKELEN EN 
ONTPLOOIEN NAAR DE EIGEN,  
INDIVIDUELE MOGELIJKHEDEN  
EN TALENTEN. 
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ONZE KERNWAARDEN 

Betrouwbaar
We zeggen wat we doen en we doen  
wat we zeggen. We zijn open over onze 
werkwijze en de resultaten van ons  
werk. We werken accuraat.

Verantwoordelijk
We zijn professioneel en nemen  
verantwoordelijkheid voor de aan ons 
toevertrouwde jeugdigen. We laten niet  
los totdat anderen de zorg (weer) van  
ons kunnen overnemen.

Verbindend
We werken samen met het kind, de  
ouders, het sociale netwerk van het  
gezin en de professionele hulpverlening.  
We nemen initiatief in het zoeken naar  
en het tot stand brengen van die  
verbinding. We benaderen het  
gezinssysteem met respect en zijn  
hierbij aandachtig.

Inventief
We stimuleren het bewandelen van  
nieuwe paden en het inbrengen van  
ideeën om ons werk te verbeteren.  
We vinden het belangrijk dat onze  
mensen mede door hun kennis en  
ervaring de oplossingsruimte zoeken  
en toepassen. Dit doen we zoveel als 
mogelijk samen met de ouder(s).

TERUGBLIK
In ons strategisch beleidsplan 
2012-2014 ‘Blijvend in Beweging’ 
hebben we verschillende ambities 
geformuleerd. We zijn trots op wat we 
hebben bereikt.

Met gemeentelijke opdrachtgevers, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
het Veiligheidshuis en de zorgaanbie-
ders hebben we overeenstemming 
bereikt over de definitie van de 
doelgroep van Jeugdbescherming 
Rotterdam Rijnmond en over de wijze 
waarop wij ingezet worden. Wij zijn er 
voor gezinnen waarvan de kinderen 

ernstig in hun ontwikkeling worden 
bedreigd, waarbij sprake is van 
jeugdigen met een (dreigende) 
criminele ontwikkeling of onveiligheid 
van kinderen en jeugdigen. We bieden 
een niet vrijblijvende aanpak. Dit doen 
we in opdracht van de gemeenten via 
het jeugdbeschermingsplein, en in 
opdracht van justitie door de  
uitvoering van jeugdbescherming- en 
jeugdreclasseringmaatregelen. 

We zijn veranderd van een functioneel 
ingerichte organisatie naar een 
regionaal ingerichte organisatie. Onze 
teams zijn ingericht rondom de cliënt 
en dus ook rondom de woonplaats van 
de cliënt. In onze 21 gebiedsteams is 
alle deskundigheid beschikbaar om het 
gebied te bedienen. Door de niet 
vrijblijvende samenwerking van de 
verschillende disciplines in de 
gebiedsteams blijft de specialistisch 
kennis voor de gezinnen beschikbaar. 
Onze professionals werken samen met, 
en sluiten aan bij de lokale wijk- en 
buurtteams. 

Jeugdbescherming Rotterdam 
Rijnmond heeft de professionals in  
huis die onze ambitie waar kunnen 
maken. Al onze professionals zijn  
naast hun specialistische expertise 
breed geschoold volgens de  
Methode Integrale Jeugdbescherming 
en zijn geregistreerd in het landelijk 
beroepsregister. De gedragsweten-
schappers worden door de  
professionals ingezet op hun  
inhoudelijke deskundigheid. Onze 
digitale kennisbank ondersteunt  
de professional bij zijn beslissingen. 
Ons onderzoeksprogramma sluit  
aan bij onze praktijkvragen en  
draagt bij aan kennisontwikkeling  
ten aanzien van de jeugdbescherming 
in brede zin. Hiervoor werken we 
intensief samen met universiteiten  
en HBO-instellingen. 

ONZE VISIE
Wij zijn jeugdbeschermers, voor het 
kind. We stellen hoge eisen aan onze 
professionals, aan onze organisatie, 
aan de samenwerking met onze 
partners en aan de gemeenten. 

De jeugdige en zijn netwerk staan 
centraal bij het stellen van onze 
doelen, het beleid en de plannen. 
Ouders en de (familie)netwerken 
rondom onze gezinnen zijn niet alleen 
onze cliënten maar ook onze partners 
bij het organiseren van de zorg voor 
veiligheid van kinderen. De professional 
voegt in bij het netwerk van het kind 
en versterkt dit. De mogelijkheden van 
inzicht en handelen van het gezin en 
het netwerk zijn leidend voor de inzet 
van de professional. Wij moedigen de 
jeugdige, het gezin en zijn/haar 
netwerk aan tot het zelf voeren van de 
regie en het nemen van verantwoorde-
lijkheid. We werken vraaggericht maar 
stellen grenzen als de veiligheid van 
kinderen in het geding is. We weten 
wat vrijwillig kan en wanneer ingezet 
moet worden op een beschermings-
maatregel. 

De kern en basis van onze organisatie 
is de relatie tussen kind/gezin en de 
professional. Om onze opdracht waar 
te maken stelt de organisatie de 
professional in staat om op verant-
woorde wijze zelfstandig complexe 
beslissingen te kunnen en durven 
nemen en biedt een ondersteunings-
structuur die voldoende vertrouwen en 
veiligheid biedt. Onze organisatie is 

een expertisecentrum gericht op 
jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling 
worden bedreigd. Onze professionals 
en gedragswetenschappers leveren 
een belangrijke en continue bijdrage 
aan ons digitaal kenniscentrum en aan 
de methodiek ontwikkeling. Wij zijn een 
gebiedsgerichte organisatie met als 
uitgangspunt één gezin, één plan, één 
medewerker. Onze integrale gebieds-
teams jeugdbescherming zijn 
gelokaliseerd in gebieden dicht bij 
onze gezinnen. We kennen de 
gebieden waar we werken en de 
organisaties die daar actief zijn. 

Jeugdbescherming doen we niet 
alleen. Alleen door een goede 
samenwerking en afstemming met de 
buurt- en wijkteams , specialistische 
zorgorganisaties, politie en justitie- 
partners kunnen we de bedreigde 
veiligheid en ontwikkeling van de 
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd 
een halt toeroepen. We zorgen voor 
continuïteit van de zorg door in te 
voegen bij de hulp die al in het gezin is 
ingezet. Onze bemoeienis is zo kort als 
mogelijk en zo lang als noodzakelijk. 
Onze samenwerking met de gemeente-
lijke wijk- en buurtteams is erop gericht 
de zorg voor het kind weer snel over te 
dragen. We zijn een loyale partner naar 
onze collega instellingen en gemeenten, 
maar ook een kritische partner 
wanneer we signaleren dat de 
veiligheid en zorg voor onze  
kinderen gevaar loopt.

“ We zijn trots op wat  
we hebben bereikt”


