STRATEGISCH
MEERJARENPLAN
2020
2024
Ons strategisch meerjarenplan 2020-2024 laat zien
wat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de
komende jaren wil bereiken. En hóe we dat gaan doen.
Met andere woorden: het is ons actieplan voor de
komende vier jaar. In deze factsheet een
samenvatting.

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien.
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond grijpt in
als de veiligheid en/of ontwikkeling van kinderen in
gevaar is en is er voor jeugdigen met een (dreigende)
criminele ontwikkeling. We voeren justitiële
maatregelen uit in het kader van jeugdreclassering
en jeugdbescherming.
Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin
en nemen regie over de hulpverlening. We willen de
situatie thuis verbeteren en voorkomen dat problemen
erger worden. Samen werken we aan een gezonde
opvoedsituatie. Het liefst zijn we er voor even, maar als
het nodig is blijven we langer. Totdat ouders de zorg
weer volledig kunnen overnemen. Daar gaan we voor!

3 ACTIELIJNEN

REALISATIE
KWALITEITEN EN KANSEN
Onze ambitieuze plannen voor
komende vier jaar realiseren
we in fases.
Focus 2020
Draagvlak en eigenaarschap
Focus 2021
Uitvoeren zoals bedoeld
Focus 2022
Evalueren en verbeteren
Focus 2023
Borgen en doorontwikkelen
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ONZE KIJK

FOCUS

POSITIE IN HET JEUGDZORGSTELSEL
Ons werk doen we niet alleen, maar samen met
onze partners in de jeugdzorgketen. Hierin hebben
wij een wettelijke opdracht vanuit kinderbeschermingswetgeving en strafrecht jeugdreclasseringsmaatregelen. Tegelijkertijd zien wij ook een
maatschappelijke opdracht: onze kennis en expertise inzetten, ook zonder justitiële maatregel.
DE CENTRALE PLEK VAN DE CLIËNT
Bij JBRR draait het om de cliënt: de kinderen en hun
ouders/verzorgers. Samenwerking en zoveel mogelijk eigen regie over het traject zijn hier belangrijk.
EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE
En professionele organisatie is een lerende en
reflecterende organisatie op alle niveaus. JBRR is
continue bezig met het verbeteren van de zorg en
de optimalisatie van processen en prestaties.

WETTELIJKE OPDRACHT
We voeren de justitiële
maatregelen uit conform de
(actuele) kwaliteit vereisten.

WIE ZIJN WIJ?
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De focus van JBRR ligt
de komende jaren op:
■ Een integrale aanpak voor onveiligheid en
ontwikkelingsbedreiging van kinderen, zowel in
het vrijwillig als in het gedwongen kader.
■ Het leveren van kennis en ervaring aan onze
lokale en regionale partnerorganisaties en
professionals in het vrijwillig kader om hen te
ondersteunen bij de uitvoering van intensieve
vrijwillige hulp.
■ Het uitvoeren van onze wettelijke opdracht
volgens de eisen en professionele standaarden.

MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
We leveren een professionele bijdrage
aan de uitvoering van zorg waar sprake
is van complexe problematiek en
(vermoedens) van bedreiging van
veiligheid en ontwikkeling bij kinderen.
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TRANSFORMATIE
OPDRACHT
Jeugd beschermen doen
we samen.

WERKGEBIED

Er werken zo’n 500
mensen bij JBRR.
Onze jeugdbeschermers zijn verdeeld over
vijf clusters met ieder
hun eigen werkgebied
en specialisme: Jeugdreclassering, OTS of
Voogdij. Ook hebben
we een drangteam, een crisisinterventie team en
een diagnostiek team (KSCD) in huis.
De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond zijn
verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond en met elkaar de opdrachtgever van JBRR. Aan hen leggen wij - samen met onze
onderaannemer WSS JBJR - verantwoording af.

WILT U MEER WETEN?
Wilt u meer weten over waar wij de komende jaren
mee aan de slag gaan? Bekijk dan ons volledige
Strategisch Meerjarenplan 2020-2024 of neem
contact op met een van onze relatiemanagers:

Annelieke van der Heijden
relatiemanager lokale teams
en gemeenten
annelieke.vd.heijden@jbrr.nl
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Querida Bruinhard
relatiemanager
justitiële keten
querida.bruinhard@jbrr.nl

Willemijn de Bont
relatiemanager
zorgaanbieders
willemijn.de.bont@jbrr.nl

Marloes Alferink
relatiemanager
lokale teams en gemeenten
marloes.alferink@jbrr.nl
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