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FACTSHEET | ZICHT OP VEILIGHEID   
 

In deze factsheet vindt u een samenvatting van de huidige werkwijze van onze jeugdbeschermers. Onze cruciale opdracht is het organiseren van veiligheid 
en het zorgen voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.  
 
Onze opvatting van veiligheid is breed. Een kind is veilig als het structureel kan rekenen op een volwassene die voorziet in zijn basale fysieke en emotionele 
behoeften, die hem beschermt tegen gevaar en die daarin continuïteit en voorspelbaarheid biedt. Deze  brede opvatting betreft dus zowel de fysieke, als de 
emotionele veiligheid van kinderen. 
 

Wij voeren reguliere casusregie. 
Tenzij: 
 

 Dit in strijd is met de richtlijnen van het RIVM voor cruciale beroepen en de richtlijnen van het NJI. Is dit het geval én is er  
sprake van acute onveiligheid? Dan kunnen wij opschalen naar ons acute team dat 24/7 beschikbaar is.   

 Het professionele netwerk ontbreekt. In dit geval moet er vaker face-to-face contact plaatsvinden. Hiervoor hebben wij een   
minimale contactfrequentie voor V(OTS) & Drang, Voogdij en Jeugdreclassering  vastgesteld.  

 
Face-to-face contact 
We willen de komende periode langzaam toewerken naar ‘het nieuwe normaal’. Dit betekent meer face-to-face contact. 
 

Wat doen wij vooraf? 

 Afspreken? Wij zorgen voor een plek waar 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.  

 Onze jeugdbeschermers spreken met zo min mogelijk mensen af. Zij overleggen dit van te voren met het gezin en de betrokken hulpverlening.  

 Onze jeugdbeschermers vragen vooraf of er iemand in het gezin last van klachten heeft of positief is getest op het coronavirus. 

 Zijn er klachten die kunnen wijzen op een coronavirusinfectie? Dan overwegen onze jeugdbeschermers een andere communicatievorm als  

(beeld)bellen.   

 
Wat doen wij tijdens face-to-face contact met een gezin zonder klachten? 
 
Onze jeugdbeschermer.. 
 

 ..wast evenals het gezin de handen voor het bezoek. 

 ..schudt geen handen.   

 ..houdt minimaal 1,5 meter afstand.   

 ..hoest of niest in de elleboog.  

 ..wast de handen na het gesprek. 

 

 

 

Face-to-face contact met mensen met klachten of een positieve test? 

Wanneer er in het gezin sprake is van directe kindonveiligheid schakelt onze 

jeugdbeschermer ons  acute team in. Zij staan 24/7 paraat en kunnen - evt. 

met beschermingsmiddelen - ter plaatse gaan. 

 

Face-to-face contact met jongeren met klachten of positieve test - met een 

JR-maatregel? 

Onze jeugdbeschermer overlegt in dit geval de noodzaak van face-to-face 

contact i.h.k.v. de uitvoering van een jeugdreclasseringsmaatregel met onze 

gedragswetenschapper. Indien noodzakelijk voert de jeugdbeschermer het 

contact uit met gebruik van de aanwezige beschermingsmiddelen.

 

ANNELIEKE VAN DER HEIJDEN 
relatiemanager  

lokale teams en gemeenten 
annelieke.vd.heijden@jbrr.nl 

WILLEMIJN DE BONT 
relatiemanager  
zorgaanbieders 

willemijn.de.bont@jbrr.nl 

MARLOES ALFERINK 
relatiemanager  

lokale teams en gemeenten 
marloes.alferink@jbrr.nl 

Meer informatie en/of vragen? 

Heeft u behoefte aan meer informatie en/of wilt u een vraag stellen? Neem dan gerust contact op met een van onze 

relatiemanagers. 

QUERIDA BRUINHARD 
relatiemanager  
justitiële keten 

querida.bruinhard@jbrr.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Fysiek-contact-bij-ambulante-hulpverlening-bij-het-coronavirus

