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Geachte relatie,
De veiligheid van kinderen is belangrijk. Daarom gaat het werk van Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond en de William Schrikker Stichting altijd door. Onze cruciale opdracht
is en blijft het organiseren van veiligheid en het zorgen voor een gezonde ontwikkeling
van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Vanwege de maatregelen die zijn genomen t.a.v. het coronavirus werkten JBRR en de
WSS de afgelopen weken wel op een andere manier. De eerste weken hebben onze
jeugdbeschermers de focus met name gelegd op de fysieke veiligheid van kinderen.
Fysieke én emotionele veiligheid
Nu de crisisperiode langer gaat duren, wordt de noodzaak groter om onze focus op
veiligheid te verbreden naar zowel de fysieke als emotionele veiligheid van kinderen.
Daarbij is het inmiddels - dankzij de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en
testen - beter mogelijk om ons volledige werk binnen de RIVM-richtlijnen te organiseren.
Hervatten reguliere casusregie
Dit betekent dat onze jeugdbeschermers vanaf maandag 11 mei 2020 de casusregie
weer op de reguliere manier gaan oppakken. Uiteraard met inachtneming van de
coronamaatregelen van het RIVM. Hoe JBRR dit concreet vormgeeft kunt u terugvinden
in onze factsheet ‘Zicht op veiligheid’. De werkwijze van de WSS kunt u terugvinden in de
brief ‘Update coronamaatregelen’.
Interventies en huisbezoeken
Sinds het begin van de coronacrisis heeft JBRR 24/7 een acuut team paraat staan voor
alle gezinnen waar acute signalen zijn van onveiligheid. Wanneer er gerede twijfel
bestaat over de veiligheid van een kind, zetten we de passende interventie in. Dit kan een
huisbezoek zijn. We doen dit met gebruik van beschermingsmiddelen en waar nodig in
samenwerking met de (justitiële)ketenpartners. Als er geen huisbezoek afgelegd wordt,
waarborgen we op alternatieve wijze de veiligheid van het kind en zijn gezin, alsmede de
zorg.
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Tot slot
Wij kunnen niet wachten om weer volledig te gaan beginnen. Tegelijkertijd zult u
begrijpen dat we dit - samen met al onze jeugdbeschermers - best spannend vinden.
JBRR en de WSS houden de ontwikkelingen rondom het virus dan ook nauwlettend in de
gaten. We anticiperen continu op eventuele volgende stappen die we binnen onze
organisatie moeten zetten om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen.
We informeren onze cliënten direct via onze jeugdbeschermers en via onze website.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen?
Neem dan gerust contact op met een van onze relatiemanagers:
Annelieke van der Heijden | relatiemanager JBRR lokale teams en gemeenten |
annelieke.vd.heijden@jbrr.nl
Querida Bruinhard | relatiemanager JBRR justitiële keten | querida.bruinhard@jbrr.nl
Willemijn de Bont | relatiemanager JBRR zorgaanbieders | willemijn.de.bont@jbrr.nl
Marloes Alferink| relatiemanager JBRR lokale teams en gemeenten |
marloes.alferink@jbrr.nl

Met vriendelijke groet,

Arina Kruithof
bestuurder
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