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Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2021. 

Een jaar waarin de jeugdbescherming meer dan 

ooit, zwaar onder druk stond. Dit werd met name 

veroorzaakt door een te hoge werkdruk, een 

maatschappij die onze activiteiten uiterst kritisch 

volgt en de gevolgen van Covid-19.  

Echter, de trots overheerst op wat we onder die 

moeilijke omstandigheden voor elkaar hebben 

gekregen. Het verschil kunnen maken voor 

kwetsbare kinderen en gezinnen inspireert en 

motiveert ons tot op het bot. En ondanks de te hoge 

werkdruk ben ik ook trots op de gezamenlijkheid die 

we binnen JBRR ervaren: samen doen we wat nodig 

is in het belang van kinderen.

In 2021 stond ook in het teken van de overdracht 

van de intensieve vrijwillige hulp (voorheen 

‘drang’ genoemd) naar de lokale teams. Eind 2021 

voeren bijna alle lokale teams deze vorm van 

begeleiding uit. Een ontwikkeling die past in de 

transformatieopgave en de vorig jaar vastgestelde 

Regiovisie. 

Ik wil graag mijn dank en bewondering uitspreken 

aan het adres van onze jeugdbeschermers en

alle collega’s van JBRR. We denken en handelen 

allemaal vanuit het uitgangspunt dat iedere 

ouder van zijn kind houdt en ieder kind van zijn 

ouder. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk 

vakmannen of vakvrouwen, die weloverwogen 

ingrijpende beslissingen nemen, vrijwel 

altijd samen met collega’s en partners in de 

jeugdbeschermingsketen. Daarbij zijn we ons er 

terdege van bewust dat elke stap impact heeft op 

ouder en kind.  

Onze jeugdbeschermer heeft simpelweg veel 

te weinig tijd om zijn werk goed te kunnen doen. 

Onze jeugdbeschermers verdienen waardering en 

erkenning voor het complexe werk dat zij doen en  

de manier waarop zij met de dagelijkse dilemma’s 

rond veiligheid van kinderen omgaan. En de kinderen  

die JBRR onder haar hoede heeft – de meest 

kwetsbare kinderen in de samenleving – verdienen  

meer tijd van onze betrokken en vakbekwame 

jeugdbeschermer. Anders gezegd: jeugd-

beschermers moeten meer tijd en ruimte krijgen 

om hun impactvolle werk goed te kunnen doen. Wij 

zullen ons daarvoor ook in 2022 sterk blijven maken.

Arina Kruithof - Bestuurder

VOORWOORD INLEIDING
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JBRR IN 2021

      VISIE
1. JBRR begrijpt dat de band tussen ouders en 
 kinderen van onschatbare waarde is.

2. JBRR zet alles op alles, zodat gezinnen weer 
 zonder ons verder kunnen.

3. JBRR gelooft in de kracht en het belang van samen.

4. JBRR werkt vanuit vakmanschap én passie.

5. JBRR stelt zich dienstbaar op, pakt positie waar nodig 
 en doet niets zonder zorgvuldige afweging.

CASUSREGIE
Onder Toezicht Stelling
1.433 maatregelen in 2021
1.431 maatregelen in 2020

Voogdij (incl.voorlopige voogdij)

574 maatregelen in 2021
626 maatregelen in 2020

Jeugdreclassering regulier
497 maatregelen in 2021
560 maatregelen in 2020

Samenloop
54 maatregelen in 2021
76 maatregelen in 2020

CRISISINTERVENTIES
1.838 crisisinterventies in 2021
1.499 crisisinterventies in 2020

INTENSIEVE
VRIJWILLIGE HULP

1.536 IVH in 2021
1.888 IVH in 2020

ZORGBEMIDDELING
Zorgaanvragen 
specialistisch hulp
2.677 in 2021
2.392 in 2020

204 zorgbemiddelingstafels
waar complexe zaken zijn besproken

KSCD
Afgeronde onderzoeken
Beslissingsondersteunende diagnostiek:
102 in 2021 (115 in 2020)

Intelligentieonderzoek:
32 in 2021 (17 in 2020)

Instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp:
291 in 2021 (316 in 2020)

KLACHTEN
Klachten aan de Klachtencommissie 
in 2021 hebben 28 cliënten 88 klachten voorgelegd
in 2020 waren dit 21 cliënten
5 van de 88 klachten zijn gegrond verklaard
in 2020 waren dit 16 van de 88 klachten

MEDEWERKERS
446 medewerkers in dienst
69 medewerkers instroom
80 medewerkers uitstroom

Tevredenheid:
7,3 in 2020
7,0 in 2021

In 2021 hadden
we te maken met:
7,71% verzuim

KENNIS & INNOVATIE
• Doorbraakaanpak
• Aanpak Toeslagen Affaire
• Pilot Jong en Kansrijk
• Actieplan Feitenonderzoek
• Regionaal Transformatie
    programma

FINANCIËN
39 miljoen was 
ons budget in 2021
Afgesloten met negatief 
resultaat van € 184.334

MISSIE
Wij zorgen voor een veilige thuisbasis
en een optimale ontwikkeling voor 
ieder kind.

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
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WIE ZIJN WIJ?1.

1.1 PROFIEL JBRR
JBRR is een Gecertificeerde Instelling (GI) en 

heeft als zodanig de wettelijke opdracht tot 

uitvoering van justitiële jeugdbeschermings- en 

jeugdreclasseringsmaatregelen uit. JBRR doet dit 

in opdracht van de Gemeenschappelijke regeling 

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 

Daarnaast wordt in een aantal gemeenten nog 

casusregie in een drangkader (Intensieve Vrijwillige 

Hulp) uitgevoerd en ondersteunt JBRR gemeenten 

en lokale teams in hun uitvoering van IVH. JBRR 

is tevens verantwoordelijk voor het borgen van de 

veiligheid en het organiseren van crisishulp voor 

kinderen die acuut ernstig gevaar lopen. Daarnaast 

organiseert JBRR met het team Zorgbemiddeling de 

toeleiding naar de 24-uurshulp voor alle jeugdigen in 

Rotterdam Rijnmond. 

Tot slot heeft JBRR een Kennis- en ServiceCentrum 

voor Diagnostiek (KSCD) dat onafhankelijk 

(psycho)diagnostisch onderzoek uitvoert. JBRR is 

hoofdaannemer voor de William Schrikker Stichting 

in de regio Rijnmond, zodat de opdrachtgever en 

ketenpartners één aanspreekpunt voor de GI-

functie hebben. JBRR positioneert zich naar de 

opdrachtgever en ketenpartners als een integrale GI. 

Rechtsvorm

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft 

een stichting als juridische structuur (rechtsvorm) 

waarin alle activiteiten zijn ondergebracht.

Werkgebied

Het werkgebied van Jeugdbescherming Rotterdam 

Rijnmond bestaat uit de volgende gemeenten:

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, 

Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, 

Lansingerland, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, 

Oostvoorne, Goeree-Overflakkee, Barendrecht, 

Albrandswaard, Ridderkerk.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Adres Dynamostraat 16

Postcode 3083 AK

Plaats Rotterdam

Telefoonnummer 010 – 233 00 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel 24332597

E-mailadres info@jbrr.nl

Website www.jbrr.nl
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1.2 VISIE, MISSIE EN STRATEGIE 

Missie

‘Wij zorgen voor een veilige thuisbasis en een 

optimale ontwikkeling voor ieder kind onder onze 

verantwoordelijkheid’.

• In het leven is dit niet altijd een 

vanzelfsprekendheid. Kinderen kunnen in 

kwetsbare periodes tijdens het opgroeien 

(acuut) in onveiligheid raken, ernstig in 

hun ontwikkeling worden bedreigd of een 

(dreigende) criminele ontwikkeling doormaken. 

Wij zijn als gecertificeerde instelling (GI) voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering 

betrokken, dat is door de samenleving bepaald 

en bij wet (artikel 3 IVRK, artikel 3 Jeugdwet) 

vastgelegd.

• Door de inzet van onze expertise en de uitvoering 

van wettelijke maatregelen stellen wij het belang 

én de stem van het kind centraal. Wij werken 

samen met kinderen én ouders aan herstel 

(artikel 5 IVRK), zodat zij zich weer structureel 

veilig voelen en kunnen opgroeien en ontwikkelen, 

zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

• Wij geloven namelijk dat elk kind van zijn ouders 

houdt en elke ouder van zijn of haar kind.

Visie

1. Wij begrijpen dat de band tussen ouders en 

kinderen van onschatbare waarde is.

2. Wij zetten alles op alles, zodat gezinnen weer 

zonder ons verder kunnen.

3. Wij geloven in de kracht en het belang van samen.

4. Wij werken vanuit vakmanschap én passie.

5. Wij stellen ons dienstbaar op, pakken positie waar 

nodig en doen niets zonder zorgvuldige

 afweging.

Strategie

• Over 3 jaar: Zicht op en realiseren van de 

veiligheid en optimale ontwikkeling van elk kind 

onder onze verantwoordelijkheid.

• 2022: Zicht op veiligheid en ontwikkeling van het 

kind en het waarborgen van de rechtspositie van  

elke kind en ouder.
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HOE ZIJN WIJ GEORGANISEERD EN WAAR 
WERKEN WIJ AAN?

2.1 ORGANISATIESTRUCTUUR
De medewerkers van het primair proces – de 

jeugdbeschermers – worden aangestuurd door 

managers Jeugdbescherming. De managers 

jeugdbescherming, alsmede de managers van 

de gedragswetenschappers, van het KSCD, 

van team Zorgbemiddeling, van het Crisis en 

Ondersteuningsteam en van het centrum Kennis 

& Innovatie worden aangestuurd door de directeur 

primair proces. Sinds december 2021 heeft JBRR 

een programmadirecteur Vakmanschap, die 

verantwoordelijk is voor het versterken van het 

vakmanschap van de jeugdbeschermer.  

De directeur vakmanschap stuurt ook managers 

aan van de afdelingen Kennis&Innovatie, het KSCD 

en de gedragswetenschappers. De afdelingen 

van de bedrijfsvoering en ondersteunende 

afdelingen worden aangestuurd door de directeur 

bedrijfsvoering. De bestuurder is belast met het 

besturen van de stichting en conformeert zich 

hierbij aan de Governancecode Zorg 2020. Dit 

betekent dat de principes en de bepalingen van de 

code worden toegepast tenzij er zwaarwegende 

redenen zijn om van de code af te wijken. 

2.1.1 Afdelingen Jeugdbescherming 

Rotterdam Rijnmond

1. De clusters Jeugdbescherming

 In de jeugdbeschermingsteams wordt de 

casusregie jeugdbescherming uitgevoerd 

in en met de gezinnen die aan onze zorg zijn 

toevertrouwd. We zetten in op het opheffen 

van de bedreiging voor de veiligheid en 

ontwikkeling van kinderen, het realiseren van 

een stabiele opvoedsituatie 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. De casusregie 

jeugdbescherming wordt uitgevoerd door de 

professionals in de basisteams en sluit aan bij 

de lokale zorgstructuur van de gemeenten in het 

betreffende gebied. 

2.  Crisis & Ondersteuningsteam

 Het Crisis en Ondersteuningsteam intervenieert 

en organiseert spoedhulp wanneer kinderen 

acuut ernstig gevaar lopen. Kinderen die acuut 

in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snel 

en deskundige hulp van onze professionals. 

Het crisisteam 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. Sinds september 2021 

zijn de crisisinterventie taken ondergebracht 

bij de afdeling Crisis & Ondersteuningsteam. 

Vanuit dit team leveren we in het vrijwillige 

kader diensten, kennis en kunde op het gebied 

van crisisinterventie, complexe problematiek, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering aan de 

lokale teams.

3. Team Zorgbemiddeling

 Het team Zorgbemiddeling bemiddelt in overleg 

met zorgaanbieders de jeugdhulp voor de 

kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Daarnaast fungeert team zorgbemiddeling 

als onafhankelijk schakelpunt in de toeleiding 

naar specialistische (crisis)hulp binnen de 

regio Rotterdam Rijnmond. Het team is het 

aanspreekpunt voor de jeugdbeschermers 

van alle GI’s in onze regio, het wijkteam en 

de zorgaanbieders voor de toeleiding naar de 

specialistische jeugdhulp. Team Zorgbemiddeling 

levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage 

aan de kwaliteit van het proces van plaatsen en 

aan het ontwikkelen het zorglandschap i.c.m. 

met de afstemming van vraag en aanbod van de 

benodigde zorg binnen Rotterdam Rijnmond.

2.
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4. KSCD

 Diagnostisch onderzoek is een essentiële schakel 

in het hulpverlenings- en besluitvormingsproces 

van jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze 

onderzoeken voor JBRR (en de WSS en het Leger 

des Heils) worden uitgevoerd door het Kennis en 

Service Centrum Diagnostiek. (KSCD).

 

5. Centrum Kennis & Innovatie

 Het Centrum voor Kennis en Innovatie is een 

integrale kennis en innovatie afdeling ten 

behoeve van het vak jeugdbescherming en 

de jeugdprofessional die dit vak uitvoert. 

Het Centrum sluit aan bij de noodzakelijke 

professionalisering van het vak en de behoeften 

van de jeugdprofessional. Daarnaast bieden 

we diensten en producten aan keten- en 

zorgpartners.

6.  Serviceplein

 De centraal ondersteunende diensten vormen 

samen het Serviceplein en zijn ondersteunend 

aan de gebiedsteams, de afdelingen, de 

managers en de directie. Het aanbod van 

het Serviceplein is vraaggericht en wordt zo 

ontworpen dat het goed aansluit bij de behoefte 

van de professional en het management.
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2.2 2021: JEUGDBESCHERMING OP ORDE

2.2.1 Uitvoeren zoals bedoeld

In 2020 zijn we conform ons meerjarenplan, 

begonnen met de invoering van de nieuwe 

inrichting van de organisatie, waarbij de driehoek 

om de cliënt - professional, werkbegeleider 

en gedragswetenschapper - centraal staat. 

Dit hebben we gedaan, omdat we zelf vonden 

maar ook signalen uit ons werkveld kregen dat 

in ons werkproces, in de ondersteuning van de 

jeugdbeschermer en daarmee de kwaliteit van ons 

werk verbetering kon worden aangebracht.

 

In 2021 verschoof de focus van het realiseren van 

draagvlak en eigenaarschap bij onze medewerkers, 

naar uitvoeren zoals bedoeld: de innovaties die in 

2020 waren ingevoerd zijn bepalend voor hoe wij 

ons presenteren naar onze cliënten.

Om zicht te hebben op de stand van zaken rondom 

de gewenste organisatieontwikkeling, is er in 

het najaar van dit jaar een prospectieve risico-

inventarisatie (PRI) uitgevoerd. Hierbij kwam kort 

samengevat het volgende beeld naar voren:

1. De organisatie is in control en de verbinding 

tussen organisatie en medewerkers is versterkt. 

De organisatie heeft duidelijke ontwikkelstappen 

gezet. Het is zichtbaar dat de organisatie 

zich meer planmatig, consequent en cyclisch 

ontwikkelt. De PDCA-cyclus wordt zichtbaar 

gevolgd en daarmee lijkt de organisatie in 

control. Ook is er merkbaar sprake van een 

gemeenschappelijk referentiekader, hiermee is 

het psychologisch contract tussen organisatie en 

medewerkers versterkt.

2. Verbetering van de sturing op de dagelijkse 

uitvoering én op het imago naar buiten is nodig. 

JBRR is een uitvoeringsorganisatie met een 

permanente ontwikkelopdracht. De wettelijke 

opdracht is de basis, maar om daarin continu 

‘excellent’ (operational excellence) te presteren 

vraagt dat om constante ontwikkeling en 

innovatie binnen een dynamische omgeving 

waar JBRR zich toe te verhouden heeft. Er 

lijkt echter een verschil te bestaan tussen de 

sturing op veranderprogramma’s en effecten 

van deze veranderingen. Binnen de dagelijkse 

gang van zaken is de gewenste verandering nog 

onvoldoende merkbaar. Ook het uitgangspunt 

voor externe positionering - we zijn een 

herkenbare organisatie – is nog niet bereikt.

JAARPLAN
2020

JAARPLAN
2021

JAARPLAN
2022

JAARPLAN
2023

draagvlak en
eigenaarschap

uitvoeren
zoals bedoeld

evalueren en
verbeteren

borgen en
doorontwikkelen
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2.2.2 Jeugdbeschermen onder druk

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 

is in 2021 de jeugdbescherming verder onder druk 

komen te staan. Deze ontwikkelingen hebben effect 

op de werkdruk van medewerkers en het vermogen 

van de organisatie om innovaties en veranderingen 

snel en zorgvuldig te implementeren. Enkele 

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in 

2021:

• Druk op de arbeidsmarkt

 De druk op de arbeidsmarkt is in 2021 

verder toegenomen. Uit exitgesprekken 

met vertrekkende medewerkers blijkt dat 

de te hoge werkdruk, de mentale belasting 

en de grote verantwoordelijkheid van het 

jeugdbeschermingswerk de belangrijkste redenen 

van vertrek zijn. Ervaren jeugdbeschermers zien 

we helaas vaak vertrekken naar bijvoorbeeld de 

lokale teams, Veilig Thuis en de Raad voor de 

Kinderbescherming. 

 Wanneer we de balans van 2021 opmaken zien 

we een hogere uitstroom t.o.v. van de instroom 

waarbij vooral ervaren medewerkers vertrekken, 

en vooral jonge medewerkers met weinig ervaring 

binnenkomen. De vertrekkende medewerkers 

laten een volle caseload achter die door de 

nieuwe medewerkers nog niet (volledig) kunnen 

worden opgepakt waardoor de werkdruk bij 

de ervaren medewerkers verder oploopt. Dit 

met een weer hogere uitstroom tot gevolg. Om 

deze vicieuze cirkel te doorbreken is eind 2021 

besloten om alle lopende zaken van vertrekkende 

medewerkers onder te brengen bij een apart 

team. Deze gezinnen hebben daardoor tijdelijk 

geen vaste jeugdbeschermer maar krijgen wel de 

noodzakelijke inzet van het team. 

 Alleen door samenwerking met de GRJR, de 

gemeenten, de zorgaanbieders en de partners 

in de jeugdbeschermingsketen kunnen we dit 

probleem aanpakken. 

• Coronacrisis

 Ook in 2021 legde de coronacrisis grote druk 

op de uitvoering van het werk. Corona had dit 

jaar meer invloed op de ziekteverzuimcijfers 

dan vorig jaar. Ook is het voor met name nieuwe 

jonge medewerkers van groot belang dat zij in het 

eerste jaar kunnen optrekken met en leren van 

ervaren collega’s. Dit gebeurt in belangrijke mate 

door de dagelijkse ontmoeting op kantoor, door 

Corona was dit echter noodgedwongen sterk 

beperkt.

 We zagen in 2021 een flinke toename van het 

aantal crisiszaken. We vermoeden dat hier een 

effect van de coronacrisis een rol speelt. 

• Ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdzorgregio (GRJR)

 In 2021 heeft de GRJR de regiovisie vastgesteld, 

waarin onder andere het uitgangspunt ‘lokaal 

tenzij’ is afgesproken. JBRR sluit hierop aan door 

veel meer gebruik te maken van de lokale inkoop 

door gemeenten en door de samenwerkingsvorm 

per gemeenten te differentiëren. Gemeenten 

vragen in toenemende mate om maatwerk.  

JBRR is in gesprek met de gemeenten of er 

uniforme basisafspraken kunnen worden 

gemaakt over de werkwijze. We zien ook dat 

de inhoudelijke ontwikkeling van het stelsel 

steeds meer lokaal wordt bepaald. De sub-regio 

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) 

heeft inmiddels besloten om de specialistische 

jeugdzorg buiten de GRJR in te kopen, wat ook 

grote gevolgen zal hebben op de inzetbaarheid 

van zorg voor de jeugdbeschermingskinderen 

in deze regio en naar verwachting ook op de 

administratieve lasten van jeugdbeschermers. 
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• Landelijk onderzoek Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 Eind 2020 heeft de inspectie landelijk onderzoek 

verricht naar de zorg voor kinderen met een 

jeugdbeschermingsmaatregel. De inspectie 

heeft geconstateerd dat het JBRR voldoende 

lukt om tijdig te starten in nieuwe zaken en om 

tijdig een gedragen koers te bepalen, en heeft 

vertrouwen de ontwikkeling die JBRR daarbij 

heeft ingezet. Zij heeft echter ook geconstateerd 

dat het de regio niet lukt om tijdig passende 

zorg voor de jeugdbeschermingskinderen te 

kunnen inzetten. Dit is zeer zeker een complex 

probleem binnen de jeugdbescherming, hierdoor 

kunnen we onze kinderen niet de noodzakelijke 

zorg bieden waardoor de problematiek vaak 

verslechtert en ervaren onze medewerkers in 

toenemende mate werkdruk. Samen met de GR 

en de zorgaanbieders is uiteindelijk een aanpak 

ontwikkeld om de wachtlijsten aan te pakken. 

Daarbij zijn zorgaanvragen voor kinderen met 

een jeugdbeschermingsmaatregel als eerste 

opgepakt. Begin 2022 heeft de inspectie 

besloten het verscherpt toezicht op de regio in te 

trekken.

2.2.3 Toeslagenaffaire

Het nieuws over de uithuisplaatsingen van de 

kinderen uit gezinnen die slachtoffer zijn van de 

toeslagenaffaire vroeg terecht om directe actie van 

de organisatie. De toeslagenaffaire heeft gezorgd 

voor onder andere heel veel stress, onzekerheid 

door schulden, verlies van inkomen en scheidingen. 

Het heeft gezinnen in grote problemen gebracht. 

Kinderen zijn daar dus ook slachtoffer van 

geworden. Daarom willen we ons volop inzetten om  

- waar mogelijk - herstelmogelijkheden te realiseren. 

Hoe doen we dat? Het Hulpteam Toeslagen 010 van 

de Gemeente Rotterdam ondersteunt inwoners van 

Rotterdam die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire. 

Samen met dit Hulpteam kijkt JBRR - waar 

mogelijk en na toestemming van ouders - naar 

herstelmogelijkheden. We hopen dit snel ook met de 

overige gemeenten van de regio Rijnmond te kunnen 

doen.

We kijken samen met ouders, kinderen en het 

Hulpteam Toeslagen 010 kritisch naar de besluiten 

uit het verleden. Ook bekijken we samen of er 

herstelmogelijkheden zijn. Het belangrijkste 

uitgangspunt blijft ook hier de veiligheid en de 

ontwikkeling van het kind. Wat is het beste voor hem 

of haar.

Begin juli verscheen het rapport van de Inspectie 
over het zorgaanbod in de regio Rijnmond voor kin-
deren met een maatregel. Hoewel JBRR het volgens 
het rapport erg goed doet, wordt onze regio wel 
onder verscherpt toezicht gesteld. 

De Inspectie complimenteert JBRR in het rapport: 
we doen het goed. ‘Wel is het in de regio Rotterdam 
gelukt om vaste jeugdbeschermers toe te wijzen aan 
kinderen die dat nodig hebben. De samenwerking 
tussen gezinnen, jeugdbescherming, lokale teams 
en andere betrokkenen in de regio is ‘effectief en een 
positief voorbeeld voor andere jeugdbeschermingre-
gio’s’’ schrijft de Inspectie. Dat is natuurlijk erg fijn 
om te horen. 

Tegelijkertijd lukt het in onze regio maar niet om bin-
nen drie maanden een passend aanbod te organiseren 
voor kinderen met een maatregel. We hebben in onze 
regio een ‘doorbraakaanpak’ georganiseerd, maar tot 
nu toe met helaas onvoldoende resultaat. Arina Kruit-
hof: ‘Verscherpt toezicht is natuurlijk vervelend, maar 
laten we het ook als kans zien om nu eindelijk wél het 
zorgaanbod te organiseren voor onze kinderen.’ 

Onze Cliëntenraad is blij met het rapport. Hannah: 
‘Goed dat de inspectie dit belangrijke vraagstuk zo 
hoog op de agenda van alle verantwoordelijken zet. 
Dit helpt ons om sneller zorg voor de gezinnen te 
realiseren’. t

Inspectierapport: dringende oproep
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GOVERNANCE

3.1 BESTURINGSMODEL
Binnen het JBRR geldt het Raad van Toezicht-

model als besturingsmodel. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 

binnen de organisatie. De Raad van Toezicht is het 

toezichthoudende orgaan op de organisatie. De raad 

van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de stichting, adviseert 

het bestuur en oefent die taken en bevoegdheden 

uit die in de statuten aan de raad van toezicht zijn 

opgedragen of toegekend. De raad van toezicht 

conformeert zich aan de Governancecode Zorg 

(2020).

P&C cyclus

De planning- en control cyclus speelt een centrale 

rol in het besturingsmodel. Jaarlijks stelt het 

bestuur een begroting vast die afgeleid wordt van 

het meerjarenbeleid en het jaarplan. Deze begroting 

is tevens het uitgangspunt voor de aan te vragen 

subsidie. De begroting en het jaarplan worden 

voorafgaand aan het verslagjaar door de Raad 

van Toezicht goedgekeurd en door de bestuurder 

vastgesteld.

3.2 RAAD VAN TOEZICHT
Op 31 december 2021 was de samenstelling van de 

raad van toezicht als volgt: 

• De heer P.H. Draaisma, (voorzitter en tevens lid 

remuneratiecommissie)

• Mevrouw M.I. Dekker (tevens lid 

kwaliteitscommissie)

• De heer R.C. de Gier (tevens voorzitter 

auditcommissie)

• Mevrouw M. Kilic-Karaaslan (tevens lid 

auditcommissie)

• De heer V. Maas (vicevoorzitter, tevens voorzitter 

remuneratiecommissie en voorzitter  

kwaliteitscommissie)

• Mevrouw M.C. Tubbergen (tevens lid 

kwaliteitscommissie) 

3.
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De leden van de raad van toezicht vervullen de 

volgende hoofd- en nevenfuncties:

tabel 3.1 Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht

Lid Hoofdfunctie Nevenfuncties

Dhr. P.H. Draaisma Gepensioneerd (voorheen voorzitter raad van 
bestuur IJsselland Ziekenhuis)

- Bestuurslid Stichting Steunfonds 
Jeugdbescherming Rotterdam

- Voorzitter raad van commissarissen van 
MKDV CityKids BV

- Voorzitter raad van toezicht Park Medisch 
Centrum

- Voorzitter bestuur Behoud Heilige 
Familiekerk

Mevr. M.I. Dekker Algemeen directeur Augeo Foundation

Dhr. R.C. de Gier Gepensioneerd (voorheen directeur SSC 
Administratie mbo Rijnland)

Mevr. M. Kilic-Karaaslan Partner Twynstra Gudde Interim 
Management

- Lid RvT Inholland

- Lid RvC Haag Wonen

- Lid Nederlandse Sportraad (per april 2021)

Dhr. V. Maas Voorzitter raad van bestuur Zorggroep 
Alliade

Mevr. M.C. Tubbergen Directeur Toezicht en Maatregelen Dienst 
Terugkeer en Vertrek

- Lid raad van toezicht Aloysius 
Stichting, tevens plv. vz. en vz. 
remuneratiecommissie
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3.2.1 Vergaderingen en themasessies

De raad van toezicht is in 2021 zeven keer plenair 

bijeengekomen waarvan tweemaal over een thema. 

Veel aandacht is geschonken aan de sturing van de 

organisatie en met name de kwaliteitsbewaking. 

Er wordt een grote inspanning geleverd om het 

personeelsbestand op peil te houden maar de raad 

van toezicht moet constateren dat naarmate het 

jaar vorderde dit een steeds groter knelpunt vormt. 

De jeugdbeschermers ervaren een te grote werkdruk 

gekoppeld aan een forse blootstelling aan kritiek 

vanuit de samenleving. Die combinatie bevordert 

het gevoel van veiligheid niet met als gevolg een 

per saldo uitstroom en daarmee een versterking 

van het probleem. Signalen over deze problemen 

zijn door de brancheorganisatie en ook door 

individuele bestuurders op verschillende momenten 

afgegeven. Ook JBRR ziet zich met deze problemen 

fors geconfronteerd. We zien dat ketenpartners 

en gemeenten alternatieve functies hebben waar 

jeugdbeschermers met minder (publieke) druk en 

overeenkomstig salaris aan de slag gaan. 

De raad van toezicht heeft dit jaar twee 

themasessies gehouden om de ruimte te creëren 

in rust over de complexe situaties met bestuur 

en directie van gedachten te wisselen. In de 

eerste themasessie zijn de hoofdelementen van 

de op te stellen begroting voor 2021 besproken 

en is uitgebreid stilgestaan bij de plannen 

voor verbetering en vereenvoudiging van de 

jeugdbeschermingsketen zoals ontwikkeld in 

opdracht van het Rijk en de VNG. Op het moment 

van bespreking liep een consultatieronde over deze 

plannen en werd nagedacht over de vormgeving 

van een proeftuin waar ook JBRR zeker aan wil 

meedoen. De lange kabinetsformatie heeft de 

voortgang vertraagd en het is nu wachten op 

de uitwerking van de plannen en de eventuele 

proeftuinen. De raad van toezicht heeft zich positief 

uitgesproken om in een proeftuin te participeren 

waarbij specifiek aandacht is gevraagd voor de 

met de destijds voor ogen staande proeftuin 

samenhangende governance-vraagstukken.

De tweede themasessie vloeide voort uit 

meerdere gesprekken over kwaliteit en focuste 

op vraagstukken rond sturing en meting 

daarvan. Prominent kwam in deze themasessie 

nog weer eens het probleem aan bod hoe in 

de huidige instabiele situatie stabiliteit en 

daarmee professionaliteit en deskundigheid 

bij de jeugdbeschermers vast te houden. Mede 

op basis van het gesprek in deze sessie zal het 

meerjarenbeleidsplan worden aangevuld.

3.2.2 Andere bijeenkomsten

Ook dit jaar is overleg gevoerd met de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad. Uit deze 

contacten constateert de raad van toezicht dat 

er sprake is van een grote betrokkenheid bij de 

jeugdbescherming en de organisatie van JBRR. 

Hun inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Dit jaar 

heeft JBRR een week van de cliënt georganiseerd 

met diverse activiteiten. Een vertegenwoordiging 

van de raad van toezicht heeft een aantal van deze 

activiteiten bijgewoond. Dit is een initiatief dat zeer 

de moeite waard was en voor herhaling vatbaar.

3.2.3 Commissies

Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies 

actief:

• auditcommissie

• kwaliteitscommissie

• remuneratiecommissie

De auditcommissie is in 2021 zes keer bij elkaar 

geweest. In iedere vergadering is gesproken over 

de financiële positie en liquiditeit en de sturing 

daarop. In de P&C cyclus zijn o.a. opgenomen 

de begroting, de kwartaalrapportages en de 

jaarrekening. Deze zijn in de auditcommissie 

besproken. Evenals het afsluitende gesprek met 

de externe accountant. Verder zijn er een aantal 

bijzondere onderwerpen meerdere keren besproken. 

Dit betreft het overleg met de belastingdienst over 

het toepassen van de vennootschapsbelasting, 

de inrichting van de controlfunctie, het inrichten 

van een business-intelligence tool, het verder 

ontwikkelen van de fraude-risico analyse en de 

opvolging van de managementletter 2020. Bij 

de begrotingsbespreking is er extra aandacht 

geweest voor de uitvoering van de IVH (die mogelijke 

gewijzigd wordt) in relatie tot de financiering. 

In 2021 is ook het contract met de externe 

accountant verlengd. De auditcommissie spreekt 

haar waardering uit over het vele werk dat in de 

organisatie is uitgevoerd en de doorgevoerde 

verbeteringen in de beheersing.

De kwaliteitscommissie is vijf keer bijeengeweest. 

Steeds is hierbij het dashboard doorgesproken met 

aandacht voor de bereikte resultaten in verhouding 
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tot de gewenste. Daarnaast is in iedere vergadering 

verdiepende aandacht geweest voor een thema. 

Onder meer cliëntenparticipatie, de implementatie 

van richtlijnen, feitenonderzoek en dossiervorming, 

de systeembeoordeling en FICK-analyses zijn 

besproken. Kwaliteit en zicht op kwaliteit is een 

belangrijk thema voor de raad van toezicht. 

Zodoende is hieraan een strategische sessie geweid 

en is vervolgens de opvolging en het vervolg hiervan 

in de kwaliteitscommissie doorgesproken.

De remuneratiecommissie heeft met de bestuurder 

het jaar geëvalueerd en de topstructuur is 

besproken in verband met het vertrek van een van 

de directeuren.

Afsluitend

Afrondend is 2021 geen eenvoudig jaar geworden 

voor de jeugdbescherming en JBRR in het bijzonder. 

Van de medewerkers wordt veel gevraagd en dat 

in vaak complexe situaties. Wij zien betrokken en 

hardwerkende medewerkers die hun uiterste best 

doen en wij willen hen zeer bedanken voor hun 

inzet voor de aan hen toevertrouwde jongeren. 

Gezamenlijk bouwen we aan een meer stabiel 

jeugdbeschermingsgebouw. Rust en stabiliteit is 

daarbij een belangrijke bouwsteen.

“Ik was tweeëntwintig toen ik mijn eerste kind 
kreeg. Een paar weken later werd hij weggehaald 
door de jeugdzorg. Zo maar. Mijn wereld stortte in. 
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat het zwart 
voor je ogen wordt, dat je niet meer kan denken 
en alleen wanhoop voelt? Ik heb twee weken lang 
gehuild. Als mijn man toen naar het kantoor van 
de jeugdzorg was gegaan en daar iets had gedaan 
had ik ‘m niet tegen gehouden. Mijn kind werd in 
een pleeggezin geplaatst. Ik kon niet meer voor hem 
zorgen. Ik was kapót!” 

Zo begon de ‘dialoogsessie’ tussen cliënten en mede-
werkers van JBRR afgelopen mei. Het verhaal waar-
mee deze moeder de bijeenkomst opende was hartver-
scheurend. Huub Friele, directeur jeugdbescherming: 
“Ik was geraakt, en ik niet alleen. Natuurlijk zijn er 
meer feiten dan wat deze moeder als haar persoonlij-
ke ervaring vertelde. Maar de rauwe beleving en de 
emoties bij de gebeurtenissen zoals deze moeder ze 
liet zien, maken duidelijk hoe groot de kloof kan zijn 

tussen wat gezinnen ervaren bij de uitvoering van 
een maatregel van kinderbescherming en wat wij als 
professionele organisatie als passend en noodzakelijk 
zien in het licht van ontwikkelingsbedreigingen en 
een onveilige opvoedingssituatie.” Andere ervarin-
gen, ook van een lid van de jongerenraad, kwamen op 
tafel. Huub: “Daarmee werd het een bijeenkomst die 
ik als heel indringend en als heel mooi heb ervaren. 
Nee, in principe niets nieuws, ik weet al heel lang wat 
het werk van de jeugdbescherming inhoudt. Maar het 
is wel belangrijk om ons steeds opnieuw te realiseren 
wat de impact van ons handelen op cliënten kan zijn. 
En hoe zij de jeugdbescherming ervaren.” Hij voegt 
toe: “Indrukwekkend was dat in de afronding van de 
bijeenkomst de moeder met wiens verhaal dit stukje 
begint, zei: “Ik dacht dat jullie van jeugdzorg robots 
waren, maar jullie hebben gevoel. Dat heb ik vandaag 
gezien en ervaren, en dat doet me goed….” 

De dialoogsessies worden een aantal keer per jaar 
georganiseerd. t
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3.3 CLIËNTENRAAD
De cliëntenraad bestaat uit een groep ouders 

en een groep jongeren die met JBRR te maken 

hebben (gehad). De cliëntenraad heeft het 

afgelopen jaar opnieuw veel gedaan binnen 

én buiten JBRR. De cliëntenraad (jongeren en 

ouders) heeft maandelijks gesproken met de 

bestuurder. In deze overleggen kwamen actuele 

onderwerpen aan bod zoals de inrichting van het 

crisisondersteuningsteam, de contouren van het 

nieuwe jeugdbeschermingsstelsel en de gevolgen 

van de coronamaatregelen op gezinnen.

De ouders en jongeren hebben elkaar maandelijks 

afzonderlijk ontmoet. In deze bijeenkomsten heeft 

men ervaringen uit de diverse activiteiten met elkaar 

gedeeld en zijn de leden met regelmaat gevraagd 

naar advies op operationeel en tactisch niveau. Ook 

digitaal ging het werk van de cliëntenraad door. De 

leden kijken met veel trots terug op hun deelname 

in allerlei bijeenkomsten het afgelopen jaar. JBRR is 

trots op haar proactieve cliëntenraad en de bijdrage 

die zij levert aan de continue verbetering van ons 

werk.

Ook dit jaar heeft JBRR opnieuw een nauwe 

samenwerking gehad met de cliëntenraad. De 

jongeren en ouders zijn weer bij allerlei interne 

en externe bijeenkomsten aangesloten om het 

cliëntperspectief te vertegenwoordigen in de 

beleidsontwikkeling. Zo organiseerde JBRR in 

november ‘de week van de cliënt’. In deze week 

werden diverse bijeenkomsten georganiseerd 

waarin het belang van een goede samenwerking 

met de cliënt centraal staat. Diverse jongeren uit de 

jongerenraad hebben hun ervaringen gedeeld in het 

ervaringstheater. De cliëntenraad maakt kennis met 

de nieuwe medewerkers van JBRR. Diverse leden 

maakten overigens deel uit van de dialoogsessie 

zoals hieronder genoemd. De organisatie hecht 

veel waarde aan de mening van de leden van de 

cliëntenraad en medewerkers luisteren en leren 

graag van hun ervaringen.

Een beknopte weergave van de verrichte 

activiteiten: 

• maandelijks overleg met de bestuurder 

waarin actuele thema’s besproken worden 

zoals de toeslagenaffaire en de gevolgen van 

coronamaatregelen in de samenwerking tussen  

jeugdbeschermers en cliënten;

• betrokken bij de wervingsprocedure voor een 

nieuw lid van de Raad van Toezicht;

• actieve deelname aan de online kick-off 

bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers;

• de cliëntenraad is geïnterviewd door het 

keurmerkinstituut i.v.m. de hercertificering van de  

organisatie;

• deelname aan werkgroepen waarbij diverse 

feedbackinstrumenten uitgetest zijn en hierover 

hun mening gegeven;  

• deelname aan dialoogsessies met 

jeugdbeschermers naar aanleiding van outcome-

indicatoren over cliëntervaring en doelrealisatie. 

Directeur Huub Friele:’Het is wel belangrijk om 

ons steeds opnieuw te realiseren wat de impact 

van ons handelen op cliënten kan zijn. En hoe zij 

de jeugdbescherming ervaren.’;

• de cliëntenraad heeft zijn ervaringen als ouder 

gedeeld in de training voor medewerkers ‘In  

gesprek met de cliënt’;

• deelname aan een workshop voor studenten 

social work op de Hogeschool Rotterdam;

• deelname aan bijeenkomsten vanuit het 

actieplan feitenonderzoek voor het belichten van 

het cliëntperspectief;  

• de jongerenraad heeft deelgenomen aan 

werkgroep met tips voor het versoepelen van de  

overgang van 18-/18+;

• de jongerenraad heeft een bijdrage geleverd aan 

de ‘week van de cliënt’ onder andere door hun  

ervaringen te delen in een ervaringstheater; 

• betrokken bij het ontwikkelen de regiovisie op 

cliëntparticipatie binnen de jeugdhulp Rijnmond; 

• casuïstiekcommissie: een lid van de cliëntenraad 

sluit frequent aan bij de casuïstiekcommisie, een  

multidisciplinair overleg waar jeugdbeschermers 

advies vragen in complexe casuïstiek. Doel is het  

cliëntperspectief een belangrijker onderdeel te 

laten zijn van de casuïstiekcommissie;

• dialoogsessies JBRR - Enver: de Cliëntenraad 

heeft deelgenomen aan dialoogsessies over de  

samenwerking tussen pleegzorg, pleegouders, 

ouders en jeugdbescherming.
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3.4 ONDERNEMINGSRAAD 
De OR heeft zich in 2021 met grote betrokkenheid 

ingezet om er te zijn voor zowel de medewerkers 

als de organisatie. Er is op constructieve wijze 

samengewerkt met de bestuurder en de OR 

heeft zich proactief ingezet om bij de advies- en 

instemmingsverzoeken zorgvuldig het belang van 

de achterban én de organisatie te wegen. In 2021 is 

de OR vooraf wordt betrokken bij evaluaties zoals 

die van de briefings, de inzet van de werkbegeleider 

en de niet-cliëntgebonden overlegstructuur. Ook 

is de OR gevraagd deel te nemen aan gesprekken 

over de organisatie PRI, het interview m.b.t. het 

toekomstperspectief jeugdbescherming, deelname 

aan de sollicitatieprocedure voor de werving van 

een interim-directeur en een lid voor de Raad van 

Toezicht. 

De OR heeft over de volgende onderwerpen kritisch 

meegedacht, geadviseerd en/of ingestemd: 

• Instemmingsverzoek coronavergoeding;

• Instemmingsverzoek Wettelijk verlof 2021;

• Instemmingsverzoek Mandaatregeling;

• Instemmingsverzoek Inzage in werkmail 

medewerkers;

• Adviesaanvraag Ondersteuners;

• Adviesaanvraag Crisis en ondersteuningsteam 

(COT);

• Adviesaanvraag inrichting controlfunctie JBRR;

• Deelname corona overleggen;

• Toekomstperspectief jeugdbescherming;

• Ontwikkelplan grensoverschrijdend gedrag;

• Evaluatie briefings;

• Preventie medewerker;

• Flexibel werken;

• Evaluatie pilot Urenstaffeling bij re-integratie;

• Urenfasering;

• Werkdruk.
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3.5 KLACHTENCOMMISSIE
In 2021 hebben er 28 cliënten aan de hand van een 

klachtformulier, al dan niet na een klachtgesprek bij 

JBRR, klachten aan de commissie voorgelegd die 

hebben geleid tot een klachtenprocedure. Op dit 

moment (januari 2021) zijn 12 klachtenprocedures 

nog niet afgerond. De commissie heeft zich in 

2021 daarmee uitgesproken over de klachten van 

16 cliënten uitgesproken die hun klacht in 2021 

aan de commissie hebben voorgelegd. Daarnaast 

heeft de commissie zich in 2021 uitgesproken 

over de klachten van 2 cliënten die in 2020 waren 

ingediend waarvan de procedure februari 2021 nog 

niet was afgerond. In totaal heeft de commissie in 

2021 daarmee over de klachten van 18 cliënten een 

oordeel uitgebracht.

De 18 cliënten van wie de commissie in 2021 de 

klachten heeft beoordeeld, hebben in totaal 88 

klachten aan de commissie voorgelegd. Hiervan zijn 

5 klachten door de commissie gegrond verklaard, 

zijn 5 klachten gedeeltelijk gegrond verklaard en 

heeft de commissie over 1 klacht geen uitspraak 

kunnen doen. De overige 77 klachten heeft de 

commissie ongegrond verklaard. 

De 88 klachten die de commissie heeft beoordeeld, 

hadden 31 keer betrekking op onzorgvuldig 

handelen, 23 keer op onvoldoende actie of initiatief 

ondernemen,13 keer op informatie verstrekken, 5 keer 

op rapportages, 13 keer op bejegening en 3 keer op 

het niet nakomen van toezeggingen. JBRR heeft naar 

aanleiding van oordelen van de klachtencommissie 

maatregelen genomen ter verbetering. 

tabel 3.2 Klachten

Het aantal cliënten, dat hun klachten aan de 

klachtencommissie hebben voorgelegd is in 2021 

gestegen (28) ten opzichte van 2020 (21). Dit is 

een relatief grote toename, het is niet bekend wat 

de reden daarvoor is. Het aantal klachten (88) dat 

de commissie in 2021 heeft beoordeeld is licht 

gestegen (2020:85). Het aantal klachten dat door 

de commissie in 2021 hiervan gegrond is verklaard 

(5 van 88) is echter weer gedaald ten opzichte van 

2020 (16 van 88). 

JBRR heeft ten aanzien van de gegrond verklaarde 

klachten zowel op cliëntniveau als overstijgend 

verbeterplannen opgesteld. Deze liggen met name 

op het terrein van communicatie en bejegening en 

worden samen met de cliëntenraad opgepakt.

Klachten 2018 2019 2020 2021

Onzorgvuldig handelen 33 44% 21 34% 28 33% 31 35%

Onvoldoende actie of initiatief 17 23% 21 34% 33 39% 23  26%

Informatie verstrekken 6 8% 11 18% 11 13% 13 15%

Rapportages 10 14% 5 8% 6 7% 5 6%

Bejegening 7 9% 2 3% 3 4% 13  15%

Niet nakomen van toezeggingen 1 1% 1 2% 4 5% 3  3%

Totaal 74 100% 61 100% 85 100% 88 100%
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RESULTATEN 2021

4.1 PRIMAIR PROCES
Hieronder worden de resultaten uit het primaire 

proces beschreven die in 2021 zijn behaald.

4.1.1 De jeugdbeschermingsteams

Justitiële maatregelen

JBRR geeft in het primair proces prioriteit aan de 

uitvoering van de justitiële jeugdbeschermings-

maatregelen (OTS, Voogdij en Jeugdreclassering). 

Deze casussen betreffen de meest kwetsbare 

kinderen en zijn de primaire wettelijke taak en 

verantwoordelijkheid van de GI. De implementatie 

van de succesfactoren uit de proeftuin en 

organisatieveranderingen hebben in eerste 

instantie een positieve uitwerking gehad op de 

kwaliteit van onze uitvoering en het realiseren 

van onze prestatieafspraken. Ook in 2021 was 

er voor alle justitiële maatregelen die nieuw bij 

JBRR binnenkomen binnen vijf dagen een vaste 

jeugdbeschermer beschikbaar. Eind 2021 kwam 

de vaste jeugdbeschermer voor alle gezinnen door 

de toenemende druk op het personeel vanwege 

verloop en ziekteverzuim onder druk te staan. De 

caseloads van vertrekkende medewerkers kunnen 

niet meer bij direct bij een nieuwe vaste medewerker 

worden ondergebracht maar worden begeleid door 

medewerkers uit het beheerteam. 

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar in de 

prestaties op de KPI’s (eerste face-to-face contact 

binnen 7 kalenderdagen, eerste teamtafeloverleg 

met gezin en ketenpartners binnen 14 dagen en 

eerste gezinsplan binnen 42 dagen): ook daar is een 

kentering zichtbaar in het vierde kwartaal.

Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal 

justitiële maatregelen zien we een duidelijk dalende 

lijn bij alle producten sinds de invoering van de 

transitie van de jeugdzorg in 2015. 

tabel 4.1 Productie casusregie ‘dwang’

Crisisinterventie en vrijwillige taken

In 2021 zijn de vrijwillige taken en de 

crisisinterventieteaken binnen de organisatie 

samengebracht, zodat de samenwerking naar de 

externe partners meer centraal vormgegeven kon 

worden. Er is een integrale bureaudienst ingericht 

die alle vragen van samenwerkingspartners rond 

complexe problemen konden beantwoorden. Indien 

noodzakelijk werd een crisisinterventie gedaan.

Het jaar 2021 Kende een grote onvoorspelbaarheid 

qua instroom door de lockdownperioden gerelateerd 

aan COVID. Ondanks deze onvoorspelbaarheid is 

4.

Productie casusregie ‘dwang’ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OTS 1.915 1.727 1.658 1.564 1.536 1.431 1.433

Voogdij (inclusief voorlopige voogdij) 677 697 703 691 665 626 574

Jeugdreclassering regulier 768 745 654 570 560 560 497

Samenloop 92 82 78 63 73 76 54

(inclusief BRP)
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er intensief samengewerkt met de keten om de 

situaties in de gezinssystemen stabiel te houden. 

Terugkijkend kan worden gesteld dat dit goed is 

verlopen. 

Binnen het product Drang heeft de ontwikkeling van 

het overdragen van het product naar de gemeenten 

veel aandacht gevraagd. In de overdracht zijn mooie 

samenwerkingsverbanden, en is er veel expertise 

uitgewisseld in de overleggen en het samenwerken 

binnen de casuïstiek. In het jaar 2022 zal er samen 

met de gemeente Rotterdam nog een laatste traject 

worden vormgegeven, waarna het product Drang 

volledig overgedragen is naar alle gemeenten.

De ontwikkelingen van de productie van casusregie 

in het vrijwillige kader in 2021 laten dan ook een 

daling zien als gevolg van de toenemende inzet van 

de lokale teams op de uitvoering van de casusregie 

IVH, zoals binnen de regio is afgesproken.

tabel 4.2 Productie casusregie IVH ‘drang’

Het product crisisinterventie heeft te maken gehad 

met wisselende instroom ook als gevolg van de 

lockdownperioden. Dit gaf wat spanning op de 

inzet van formatie op de juiste momenten, maar 

ondanks de krapte ook als gevolg van uitval van 

medewerkers door COVID is de dienstverlening 

stabiel gebleven. De ontwikkeling naar een integrale 

samenwerking met de GGZ en met Jeugd- en 

opvoedingszorgaanbieder Enver heeft vorm 

gekregen. Het bundelen van de expertise wordt als 

bijzonder waardevol ervaren door de cliënt, maar 

ook door de lokale teams en andere partners. Door 

de inzet van de juiste expertise op het juiste moment 

wordt kwalitatief hoogwaardige dienstverlenging 

geboden. JBRR en de betrokken partners willen het 

project graag voortzetten en overleggen hierover in 

2022 met de GRJR.  

Productie casusregie IVH ‘drang’ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Casusregie IVH met VTO 717 1.044 515

Casusregie IVH zonder VTO 301 56 22

Casusregie IVH (met/zonder VTO) 1.105 1.198 1.348

Verlengde IVH 782 950 1.064 849 788 999

Totaal casusregie IVH (drang) 1887 2148 2412 1867 1888 1536

(Vanaf 2019 wordt IVH met en zonder VTO apart geregistreerd)

Al langere tijd zien we in onze regio een toe-
name van ernstige geweldsincidenten, vaak in 
combinatie met het gebruik van wapens. Zo is 
er naast de steekincidenten sprake van ernstige 
(groeps-)mishandelingen en vuurwapenge-
weld. Opvallend én zorgelijk is de zeer jonge 
leeftijd van zowel verdachten als slachtoffers. 

Onder jeugdbeschermers leven grote zorgen. 
Wat doet het met ‘onze’ jongeren, die ook weer 
vrienden en bekenden zijn van de verdachten en 
slachtoffers. Zij zoeken vaak naar manieren om 
dit allemaal te verwerken. Welke rol kunnen wij 
hierin hebben als jeugdbeschermingsorganisa-
tie? Hoe ondersteunen wij onze jongeren hier op-
timaal in? JBRR spreekt continue met onze part-
ners over dit onderwerp. Zo zijn wij bijvoorbeeld 
actief betrokken bij de stedelijke werkgroep 
wapengeweld en jongeren. Vanuit deze werk-
groep is ook de campagne ‘Geweldig Rotterdam’ 
gelanceerd. Daarnaast is JBRR onderdeel van de 
projectgroep die de ‘group violence intervention’ 
(GVI) in Rotterdam wil gaan implementeren. t

Zorgen: jongeren, wapens 
en excessief geweld
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Binnen de crisis is veel geïnvesteerd in de 

samenwerking met de lokale teams, dit heeft 

gemaakt dat in de samenwerking een grote 

vooruitgang is geboekt. Het ‘samenwerken 

in crisis’ met Veilig Thuis en de Raad voor de 

Kinderbescherming is vanuit de pilot geborgd in een 

regulier werkproces en verloopt naar tevredenheid 

van alle partners.

In 2021 is gestart om een aantal medewerkers in te 

zetten voor alleen de huisverboden waar kinderen bij 

betrokken zijn. Hierdoor is de dienstverlening voor 

de cliënt verbeterd en de samenwerking met Veilig 

Thuis versterkt. 

Na een meerjarige stijgende lijn in het aantal 

crisisinterventies, zagen we in 2020 een daling 

als gevolg van de eerste lockdown maatregelen 

naar aanleiding van de coronacrisis. In 2021 

zit de productie op het niveau van 2019. Bij de 

huisverboden zien we een forse daling. Voor de 

verklaring daarvan zijn we in gesprek met de 

gemeenten, die het huisverbod opleggen. 

tabel 4.3 Crisisinterventie

4.1.2 Team Zorgbemiddeling

Door de inzet van team zorgbemiddeling heeft elk 

kind in de regio Rotterdam Rijnmond gelijke kansen 

als het gaat om het matchen van de zorgvraag met 

passend zorgaanbod.

Zorgvraag jeugdbescherming

Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen van de 

zorgvraag van de jeugdbescherming afgelopen 

jaren zijn de aanvragen voor specialistische hulp 

gedaald van 3.468 in 2018 naar 2.677 in 2021. Ten 

opzichte van 2020 is er echter een toename van 

11%, het is niet duidelijke wat hier de reden van zou 

kunnen zijn. Een aanname zou kunnen zijn dat dit de 

gevolgen zijn van Corona. We zien nog wel steeds 

een lichte afname van zowel de 24-uurs crisiszorg 

en de crisispleegzorg. De inzet van ambulante 

crisishulp is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte 

van 2020. Op een aantal percelen is de vraag om 

specialistische hulp toegenomen. Opvallend is de 

groep met behandeling (B3).Dat zien we ook terug in 

de wachtlijst, het tekort blijft hier hoog. 

Crisisinterventie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal aantal crisisinterventies 1.162 1.507 1.578 1.468 1.693 1.867 1.499 1838

Waarvan met huisverbod 407 495 391 542 437 613 617 351
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Er is ook een toename te zien op perceel D 

(dagbehandeling) en E (ambulante hulpverlening). 

Door de extra middelen die de GRJR in de tweede 

helft van 2022 voor de aanpak van de wachtlijsten 

op perceel E beschikbaar heeft gesteld, hebben 

zorgaanbieders meer zaken op kunnen pakken. 

Naast de hulp vanuit perceel E zien we dat daar 

steeds vaker extra hulp nodig is in de vorm van 

dagbehandeling.

Het is positief om te zien dat er meer gebruik 

gemaakt wordt van het lokale aanbod ingekochte 

zorg, waardoor sneller passende zorg kan worden 

ingezet.

tabel 4.4 Zorgaanvragen specialistische hulp GI

Perceel 2021 2020 2019 2018 2021 t.o.v. 2018

A (pleegzorg) 239 243 293 453 -47%

B1 (groep zonder behandeling) 42 25 48 97 -57%

B2 (gesloten jeugdhulp) 120 88 122 171 -29%

B3 (groep met behandeling) 240 168 188 213 12%

B4 (besloten GGZ) 12 8 8 5 140%

C1 (gezinshuis) 18 15 13 21 -14%

C2 (Begeleid wonen) 56 69 60 106 -47%

C3 (Beschermd wonen) 4 4 2 1 400%

D (Dagbehandeling) 108 76 64 72 50%

E (Ambulant) 802 633 786 954 -15%

F Ambulant (crisis) 386 392 557 597 -35%

F 24-uurs (crisis) 237 241 302 378 -37%

F Pleegzorg (crisis) 129 165 186 197 -34%

G (basis GGZ) 45 45 49 29 55%

I (Lokale hulp) 288 220 226 174 65%

Totaal aanvragen 2020 2.677 2.392 2.904 3.468 -22%
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tabel 4.5 Inzet team zorgbemiddeling

Met ingang van januari 2021 is het routeringspunt 

van de complexe echtscheidingen in de regio 

Rotterdam Rijnmond ondergebracht bij team 

zorgbemiddeling. Het routeringspunt is de schakel 

tussen de rechtbank en de zorgaanbieders. De 

belangrijkste taken van het routeringspunt zijn 

doorgeleiding van de gezinnen van de rechtbank 

naar de zorgaanbieders en terugkoppeling van de 

trajecten van de zorgaanbieders naar de rechtbank. 

De verwachting was dat het om 120 gezinnen zou 

gaan, maar uiteindelijk waren het 156 gezinnen. 

Doorbraakaanpak

De knelpunten in het zorgaanbod blijven groot. Het 

lukt ons niet altijd om tijdig de juiste hulp voor onze 

kinderen georganiseerd te krijgen. Wachtlijsten bij 

de zorgaanbieders en tekorten bij de gemeenten 

spelen hier een belangrijke rol. Als we al een plek of 

behandeling weten te vinden, is dit niet altijd de

juiste en blijven we ‘leuren’ met kinderen.

In 2021 hebben we, naar aanleiding van het 

inspectierapport eind 2020, de doorbraakaanpak 

samen met de GRJR verder vormgegeven. Het doel 

van de doorbraakaanpak is dat alle kinderen met 

een maatregel tijdig en passende hulp krijgen. In 

samenwerking met de GRJR en de zorgaanbieders 

is een werkgroep samengesteld en is in kaart 

gebracht welke kinderen te lang wachten op 

zorg. De GRJR heeft extra middelen ingezet voor 

de wachtlijsten op perceel E. Door de inzet van 

zorgbemiddeling en een nauwere samenwerking 

op de zorgbemiddelingstafels is gezocht naar 

alternatieven. Eind 2021 zijn de aantallen kinderen 

die te lang wachten op zorg afgenomen. 

Door inzichtelijk te krijgen om welke kinderen het 

ging en waar behoefte aan was kon er een betere 

match worden gemaakt tussen vraag en aanbod. 

Hierbij is ook gebruik gemaakt van het lokale 

aanbod. Bij de start van de doorbraakaanpak 

was het doel dat ieder kind na de start van een 

maatregel binnen 3 maanden de juiste zorg zou 

hebben. Inmiddels is gebleken dat dit niet nodig 

is, een startdatum van zorg kan ook op een later 

moment gedurende de maatregel noodzakelijk 

zijn. Het doel is nu dat er binnen 3 maanden na de 

aanvraag van zorg gestart wordt. 

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat 

het gezamenlijk monitoren van de wachttijden van 

de kinderen belangrijk is om zo concreet mogelijk 

knelpunten te kunnen signaleren en eventueel op 

te kunnen lossen. Hiervoor zal samen met de GRJR 

een structureel instrument worden ontwikkeld.  

4.1.3 Specialistische jeugdzorg

In de samenwerking met de zorgaanbieders in 

de regio staat het aanpakken van de tekorten 

en wachtlijsten bij de specialistische jeugdzorg 

voorop. De samenwerking met de zorgaanbieders 

is – ondanks deze knelpunten – het afgelopen jaar 

verder verstevigd. Op casusniveau werken we (al 

dan niet aan een zorgbemiddelingstafel) samen 

om de snelste en beste plek voor ieder kind te 

realiseren. Overstijgend werken we samen in diverse 

transformatieprojecten en zoeken we met elkaar hoe 

we de innovatie verder vorm kunnen geven. Tot slot 

trekken we samen op in onze signaleringsfunctie 

naar gemeenten om zo de inkoop beter aan te laten 

sluiten bij de knelpunten en ontwikkelingen die we 

ervaren. 

Activiteit TZB 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Zorgbemiddelingstafel (aantal 
complexe zaken besproken) 

204 227 287 253 272 271 313

Toeleiding ASR + Forensische tafel E 38+229 26+168 49+94 90 32 n.v.t. n.v.t.

Aantal gesloten plaatsingen JBRR en 
WSS*

112 93 130 121 164 168 166

Aantal aanvragen discretionair 199 274 236 93 131 71 n.v.t.

Aantal bestellingen incl. WSS 5151 4.953 5.083 4.953 3.874 5.210 1.773

Aantal mailwisselingen bestelproces 
(wijkteam, backoffice, GI's, ZA)

25.001 25.852 26.574 20.893 7.175 5.154 n.v.t.

Inzet routeringspunt complexe 
echtscheidingen (UHA)

156
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De vader van Abdul* mishandelde zijn moeder zo 
ernstig dat zij zware hersenschade opliep. Abduls 
beide ouders konden er niet meer voor hem zijn. 
Daarom woonde hij jarenlang op diverse adressen 
en zag verschillende jeugdbeschermers. Abdul 
werd er moedeloos van. Toen onze jeugdbeschermer 
Fatma* Abdul ging begeleiden werd ze door collega’s 
gemaand vooral geduld te hebben. 

Abdul belde Fatma dagelijks om te vertellen hoe het 
met hem ging. Hij vroeg haar om hulp als er wat 
speelde en deelde zijn toekomstdromen. Fatma: “Ik 
had er vertrouwen in dat Abduls plannen zouden 
slagen. Hij is een intelligente jongen. ‘Jij bent als een 
moeder voor mij’, liet hij mij ooit weten en dat raakte 
me. Ik vond het niet erg als hij soms twee keer per 
dag belde. Hij is gewoon een emotionele jongen met 
een heftig verleden en simpelweg behoefte aan een 
luisterend oor.” 

Ook Abduls pleegouders geloofden in hem en steun-
den hem in zijn plannen om maatschappelijk werker 
te worden. Abdul wilde een voorbeeld zijn voor 
lotgenoten. De maatregel werd afgesloten en Fatma 
nam afscheid. Nu - een jaar later - ontving Fatma een 
e-mail van Abduls pleegouders: 

Dag Fatma, 
Ik hoop dat je nog werkt bij Jeugdbescherming.  
We wilden je even vertellen dat het heel goed gaat 
met Abdul. Hij is inmiddels negentien jaar en het 
gaat heel goed op het MBO (SPW). Hij heeft zich zelfs 
ingeschreven voor het HBO voor volgend jaar. Naast 
zijn school werkt hij als bezorger voor restaurants 
in Rotterdam. Daarbij komt zijn rijbewijs goed van 
pas. Ook heeft hij een betaalde baan als groepsleider. 
Abdul kan zichzelf helemaal redden financieel en 
gewoon huur betalen voor zijn woning. Hij ziet er 
heel goed uit! Vooral omdat hij heel veel sport. We 
zijn echt heel trots en hebben nog steeds heel leuk 
contact met hem. 
Onze situatie is echt een mooi voorbeeld van jeugd-
hulpverlening. Het laat zien wat je kan als je achter 
een kind blijft staan. We hebben goede herinnering 
aan de fijne samenwerking met jou. Het heeft ons 
goed gedaan en we voelden ons altijd heel erg ge-
steund. Ik vond dat we dit een keer moesten vertellen 
aan je. Veel liefs van ons. 

Namen zijn vanwege privacy gefingeerd. t
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4.1.4 Realisatie aanvullende werkzaamheden

tabel 4.6 Aanvullende werkzaamheden

4.1.5 KSCD (Kennis & Service Centrum 

Diagnostiek) 

Het KSCD heeft in 2021 102 beslissingsonder-

steunende onderzoeken (t.o.v. 115 in 2020),  

32 intelligentieonderzoeken (t.o.v. 17 in 2020) en  

291 instemmingsverklaringen gesloten jeugdzorg 

(t.o.v. 316 in 2020) afgerond. 

In 2021 lag de focus op het verbeteren van de 

doorlooptijden van de onderzoeken. Door de 

coronamaatregelen in 2020 was de doorlooptijd 

van een onderzoek in januari 2021 gemiddeld 170 

dagen. Vanaf juli 2021 is de gemiddelde doorlooptijd 

teruggebracht naar onder de 100 dagen. Met uit-

zondering van december omdat in die maand

een groot onderzoek is afgerond dat door veel 

coronagevallen bij ouders en kinderen fors was 

uitgelopen). 

De verbeterde doorlooptijd heeft direct invloed 

op de wachtlijst. In januari was de gemiddelde 

wachttijd 207 dagen. In december is die gemiddelde 

wachttijd teruggelopen naar 58 dagen. 

Een belangrijke opdracht sinds het KSCD in 2018 

weer onderdeel is van JBRR, is de uitwisseling van 

kennis met de rest van de organisatie en met name 

met het team gedragswetenschappers van JBRR. 

In 2021 zijn er verschillende projecten, werkgroepen 

en acties geweest waar dit heeft plaatsgevonden.

Afgelopen jaar zijn de contacten gelegd in de 

samenwerking met het NIFP om kennis en 

ervaringen uit te wisselen om te komen tot 

kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn wij afgelopen 

jaar geconfronteerd met een rechtbank die 

rechtstreeks het KSCD de opdracht geeft tot 

een onderzoek. Dit biedt de onderzoekers veel 

voordelen. In 2022 zal de samenwerking met de 

rechtbank op dit gebied verder voortgezet worden.

4.1.6 Kennis en Innovatie

In 2021 is binnen Kennis en Innovatie ingezet op een 

aantal belangrijke ontwikkelingen:

• Kennisgroepen: Kennisgroepen richten zich 

op het delen van wetenschappelijke kennis 

én het ophalen, bundelen en beschikbaar 

stellen van praktijkkennis bij, door en aan de 

jeugdprofessionals. In kennisgroepen zitten 

aandachtsfunctionarissen (jeugdbeschermers) 

en kennishouders (gedragswetenschappers).  

Er zijn in 2021 6 kennisgroepen opgericht.

• Borging projectmanagement: Besloten is om 

de functie projectmanagers onder te brengen 

onder de het Centrum voor Kennis en Innovatie. 

De verbinding met andere ontwikkelingen, zowel 

organisatorisch als inhoudelijk, is hierdoor beter 

geborgd. 

• Juridische leerlijn: In 2021 heeft K&I hard gewerkt 

aan de ontwikkeling van de juridische leerlijn. 

We constateerden in de praktijk te veel fouten 

en incidenten in het juridisch integer handelen. 

Aanvullende werkzaamheden 2021 Geraamd 2021 Realisatie 2021 2020

ASR 100 zaken 38 zaken 26

Administratieve afhandeling 4.300 bestellingen 5.151 bestellingen 4.953

Vraagbaakfunctie bestelproces Op basis van 4.300 
bestellingen

25.001 mails 25.852

LVB 9 uren per week 9 uren per week 9 uur per week

Forensische Tafel - voorbereiding 240 zaken 229 zaken 168

Routeringspunt complexe 
echtscheidingen

120 zaken 156 zaken n.v.t.
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Werken vanuit de beschikking is een belangrijk 

startpunt als het gaat om waarborging van de 

rechtspositie van de cliënt.

• Project Jong en Kansrijk: In de tweede helft van 

het jaar heeft K&I een projectmanager geleverd 

voor de pilot Jong en Kansrijk. Deze pilot wordt 

gefinancierd door de Stichting de Verre Bergen 

en betreft een samenwerking tussen de Raad 

voor de Kinderbescherming en JBRR waarbij 

ook de collega’s van het KSCD zijn betrokken. 

In de pilot zal screening en diagnostiek op 

problematische gehechtheid uitgevoerd worden 

bij 30 Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen 

tot 6 jaar. De Universiteit van Leiden is inmiddels 

betrokken om de effecten van de pilot te meten. 

In 2022 zal de pilot van start gaan.

• Project de Bedoeling: In het laatste kwartaal 

van 2021 is gestart met het project ‘de 

bedoeling achter de KPI’s. In de gesprekken 

met jeugdbeschermers onderzoeken we wat 

werkt in het werken met de KPI’s en halen we 

praktijkkennis en ervaringskennis op, om tot 

een lading van de betekenis van de bedoeling te 

komen.

• Inwerkprogramma: Begin 2021 is gestart met een 

verbeterplan gericht op de begeleidingsrol in het 

inwerk en scholingsprogramma, naar aanleiding 

van een uitgebreide evaluatie uitgevoerd eind 

2020. De evaluatie heeft geleid tot de invoering 

van de rol inwerker. 

• Programma Vakmanschap: In de tweede helft 

van 2021 zijn er verschillende activiteiten gedaan 

om te komen tot een outline voor het programma 

Vakmanschap. Vakmanschap zien we als 

belangrijke voorwaarde voor kwalitatieve hulp en 

begeleiding. De invulling van het begrip vraagt om 

dialoog en overeenstemming met de volledige 

uitvoeringspraktijk van JBRR. 

• Regionaal Transformatieprogramma: In 

regio Rotterdam Rijnmond is met behulp 

van financiering vanuit actielijn 5 van het 

landelijke programma Zorg voor de Jeugd een 

transformatieprogramma opgericht waar we als 

partner bij waren aangesloten. De pilot van JBRR 

richtte zich op het versterken van de lokale teams 

door expertise en kennis nabij de lokale teams te 

organiseren. 

• Aanbod deskundigheidsbevordering: Het 

aanbieden van de verschillende vormen van 

deskundigheidsbevordering was ook in 2021 een 

uitdaging vanwege de corona-pandemie. Zowel 

intern als extern hebben we in hybride vorm 

deskundigheidsbevordering geboden waardoor 

we de jeugdprofessionals in staat stellen om te 

voldoen aan de noodzakelijke punten voor de 

SKJ-registratie.

• Actieplan feitenonderzoek: Vanuit het landelijk 

actieplan feitenonderzoek (onderdeel zorg voor 

de jeugd) is de regionale werkgroep Rotterdam 

geformeerd (VT’s-GI’s- Rvdk). Vanuit deze 

werkgroep heeft in Q4 ’21 een dialoogsessie 

plaatsgevonden en 2 intercollegiale 

toetsingsbijeenkomsten. Het actieplan 

feitenonderzoek is per 31 dec ’21 geëindigd. Na 

afrondring blijven de GI’s samenwerken op dit 

thema. De regionale werkgroep Rotterdam heeft 

een verlenging gekregen. In Q1 ’22 gaat nog een 

dialoogsessie plaatsvinden en zal de opbrengst 

van de werkgroep nog vertaald moeten worden 

naar een verbeter- en implementatieplan. 

Daarnaast is intern bij JBRR een 0-meting 

uitgevoerd om te zien waar we staan bezien 

vanuit de richtlijn ‘feiten volledig en naar 

waarheid aanvoeren’. Op alle 5 punten uit de 

richtlijn is verbetering nodig waar in 2022 een 

verbeterplan voor wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

• Cliëntenbeleid: Vanuit cliëntenbeleid zijn 

verschillende ontwikkelingen en acties 

ingezet conform het meerjarenbeleidsplan 

(2020-2024). Belangrijke voorbeelden zijn 

‘de week van de cliënt (thema luisteren)’, 

verschillende dialoogsessies en inzet van 

ervaringsdeskundigheid in verschillende 

overlegvormen (klachtencommissie, 

casuïstiekcommissie). In 2022 is nadrukkelijk de 

behoefte om de effecten van het beleidsplan te 

evalueren en beoordelen.
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4.2 BEDRIJFSVOERING

4.2.1 HRM

Personeelsontwikkelingen

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt, 

verloop van medewerkers door een beter 

arbeidsmarktperspectief, toename van de 

intensiteit en complexiteit van ons werk en afname 

van de directe beschikbaarheid van goed opgeleide 

jeugdbeschermers. Grote uitdaging is om nieuw 

personeel aan te trekken én bestaand personeel 

te binden en boeien. Hierin is ook in 2021 veel 

geïnvesteerd. Desondanks zien we voor 2021 een 

negatieve score op de verloopcijfers, met name 

in het vierde kwartaal was sprake van een hoge 

uitstroom.

tabel 4.7 Personeelsverloop

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van JBRR 

is in 2021 voor het hele jaar 7.71% en ligt daarbij iets 

hoger dan in 2020 (7,26%). In 2021 is 1,06% direct 

toe te wijzen aan corona.  

Medewerkerstevredenheid

Het MTO is in 2021 3x uitgevoerd. Na consultatie 

van de Professionele Board, de OR en HRM kiest 

het bestuur en de directie telkens een thema uit. 

Zo wordt het MTO nieuwe stijl een permanent 

instrument om de tevredenheid van medewerkers 

te meten en continue te werken aan verbeteracties. 

Voorlopig lijkt de algemene tevredenheid uit 

te komen op ongeveer 7.0. Dit is iets lager dan 

de 7,3 in 2020. De te hoge werkdruk voor de 

jeugdbeschermers speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoe zorg je dat je organisatie aantrekkelijk is 
en blijft voor je medewerkers? Met deze vraag 
gaat JBRR - samen met vier andere jeugdzor-
gorganisaties - de komende maanden aan de 
slag tijdens de pilot medewerkersreis. Het doel: 
een nieuwe reiservaring creëren. 

Door de ‘medewerkersreis’ te verbeteren en 
waar nodig te vernieuwen wil JBRR ervaren 
medewerkers behouden en het werkplezier in de 
organisatie te vergroten. Er zal o.a. onafhanke-
lijk onderzoek worden gedaan d.m.v. interviews 
onder onze medewerkers. t

Aan de slag met  
‘medewerkersreis’  

A
C

TU
E

E
L

In aantallen (excl. stage en inhuur) 2021 2020 2019 2018

Instroom 69 90 81 89

Uitstroom 80 61 75 104
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4.2.2 Kwaliteit

• Certificering 

 Certificering In 2021 heeft het Keurmerkinstituut 

de controleaudit uitgevoerd op basis van het 

Normenkader 2.0. De uitkomst is positief: het KMI 

heeft drie zogeheten ‘niet-kritische bevindingen’ 

geconstateerd. Het Keurmerkinstituut heeft 

geconstateerd dat JBRR goed weet waar ze 

staat, waarom ze daar staat en waar ze naar toe 

gaat.     

 In 2021 heeft Lloyd’s op basis van de ISO 

9001:2015 de controle-audit uitgevoerd bij het 

Crisis Interventie Team. Er zijn in de audit geen 

afwijkingen geconstateerd.

• BI-tool 

 In 2021 is de BI-tool succesvol geïmplementeerd 

in de organisatie en voor alle medewerkers in 

alle lagen van de organisatie op basis van op 

functiegerichte autorisaties beschikbaar. De BI- 

tool biedt de organisatie en haar medewerkers 

de noodzakelijke en gewenste informatie (Social, 

Financial en Business) op verschillende niveaus 

(Strategisch, Tactisch en Operationeel). De BI- 

tool biedt JBRR inzicht in de ontwikkeling en 

prestaties van processen, mensen, middelen, 

kapitaal en kennis. Op basis van de informatie 

uit de BI-tool, analyses van deze informatie, de 

jaarkalender en met behulp van de Sturing en 

Verantwoordingsstructuur wordt gekomen tot 

een betere beheersing, bijsturing en ontwikkeling 

van de organisatie. In 2022 investeert de 

organisatie in verdere optimalisatie en uitbreiding 

van de informatie in de BI-tool.

• De systeembeoordeling

 Tijdens de systeembeoordeling wordt jaarlijks 

door de directie, de kwaliteitsmanager en de 

managers van de ondersteunende en uitvoerende 

processen bepaald of het de organisatie lukt om 

door middel van afspraken, de procesuitkomsten 

en de instrumenten de beoogde resultaten 

te realiseren. De verantwoordelijke 

beleidsfunctionarissen en/of managers hebben 

voor alle processen, doelstellingen/KPI’s 

geformuleerd. Deze doelstellingen/KPI’s zijn 

gebaseerd op het meerjarenplan, het jaarplan 

van de organisatie en de systeembeoordeling 

(2020). De jaarkalender biedt het fundament 

voor continue monitoring en bewaking van de 

voortgang van de processen.

 De systeembeoordeling 2021 toont aan dat 

het kwaliteitsmanagementsysteem zich 

door de jaren heen stevig heeft verankerd en 

continue verbeterd. De rapportage van de 

systeembeoordeling 2021 laat zien dat de 

organisatie voor 20 (van de 23) processen 

goed en voor de overige processen redelijk in 

control is op de voor de organisatie verplichte en 

noodzakelijk geachte processen. 

 Aan de hand van de jaarkalender 2020 en 2021 

is vormgegeven aan planmatige uitvoering van 

de processen en het opleveren van analyses en 

verbetermaatregelen. De reviewmaanden (januari 

t/m juli 2020) bieden door middel van analyse van 

de uitkomsten/resultaten van processen de input 

voor de systeembeoordeling.
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• Fouten, incidenten, calamiteiten en klachten 

(FICK-meldingen) 

 Elk halfjaar worden de geregistreerde FICK-

meldingen in WIJZ verzameld, gerubriceerd en 

geanalyseerd. Met als doel de dienstverlening 

van JBRR te verbeteren en te leren van 

onbedoelde gebeurtenissen die cliënten en 

jeugdbeschermers meemaken. 

 Vergeleken met 2020 zijn er niet veel verschillen 

in het aantal incident meldingen en calamiteiten 

in 2021 te zien. In 2020 hebben we geconstateerd 

dat de registratie van de informele klachten 

niet zorgvuldig en volledig gebeurde. Sinds 

2021 hebben de teamsecretariaten de opdracht 

gekregen om alle binnenkomende klachten te 

registreren, waardoor het aantal geregistreerde 

klachten ten opzichte van 2020 ongeveer is 

verdubbeld. 

tabel 4.8 Fick-meldingen

• Control

 Om de informatievoorziening en de integrale 

analyses van de resultaten in de organisatie 

te optimaliseren is in 2021 de afdeling KIC 

(Kwaliteit, Informatievoorziening & Control) 

ontwikkeld. In deze afdeling zijn de functies 

van kwaliteitsmanager, finance controller, 

controller beschikkingen en informatieanalisten 

ondergebracht. De afdeling gaat vanaf 1 januari 

2022 officieel van start en zal en worden 

aangestuurd door een businesscontroller. 

• AVG – functionaris gegevensbescherming

 In 2021 was er regelmatig aandacht voor 

datalekken. Er zijn 13 datalekken gemeld bij de 

functionaris gegevensbescherming. Deze lekken 

waren niet ernstig genoeg om een melding te 

doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er was 

terugkerend contact met de vertegenwoordigers 

van JBRR in het Veiligheidshuis en op het JB-

plein. Dit had vooral betrekking op de vraag 

welke gegevens gedeeld mogen worden in deze 

overleggen.

 Verder werd deelgenomen aan een onderzoeks-

commissie die was verbonden aan de Monitor 

Kind in de Keten, een regionaal overleg met als 

doel een beter zicht op de gang van het kind door 

de jeugdzorgketen.

4.2.3 Automatisering

In 2021 is er ingezet op verbetering van de 

informatievoorziening en het verder doorontwikkelen 

van de infrastructuur, ook is er een eerste stap gezet 

om van onpremise naar de cloud te gaan. Naast 

genoemde ontwikkelingen is er veel geïnvesteerd in 

het verder versterken van beveiligingsmaatregelen 

tegen externe beveiligingsrisico’s. Jaarlijks is er een 

externe audit om het ICT-landschap door te lichten, 

dit is in 2021 ook gedaan en de aanbevelingen 

worden/ zijn onderhanden. De BI-tool en Topdesk 

zijn in 2021 verder doorontwikkeld, ook is er een 

interim ICT-manager ingezet om de ICT-afdeling 

verder te optimaliseren.

1e helft 2020 2e helft 2020 1e helft 2021 2e helft 2021

Incidenten (incl. fouten) 115 135 105 127

Calamiteiten 1 2 3 2

Informele klachten 50 61 103 136

Totaal aantal FICK registraties 166 198 211 265
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4.2.4 Facilitair

Corona

De coronacrisis had en heeft veel impact op de 

cliënten en op alle afdelingen van JBRR. Centraal 

stond de vraag: hoe houd je veiligheid van eenieder 

en de gastvrijheid goed in balans. 

De afdeling facilitair heeft hier een belangrijke 

bijdrage aan geleverd door onder andere 

de aanschafvoorraadbeheer en verdeling 

van alle beschermende middelen, extra 

schoonmaakmiddelen en de inrichting van de 

werkplekken, spreekkamers en wachtruimten 

conform de RIVM-richtlijnen. Er zijn ‘Richtlijnen 

bezoek Dynamostraat’ opgesteld, waarbij een 

gedeelte van de spreekkamers weer in gebruik 

genomen zijn, waarvoor een maximumaantal 

personen per spreekkamer die tegelijkertijd 

aanwezig kunnen zijn, is vastgesteld. Voor de 

kantoren is een Covid-19 indelingsplan uitgevoerd.

Bedrijfshulpverlening 

Het bestaande BHV-plan Dynamostraat is 

aangepast, dit geldt ook voor het bijhorende 

ontruimingsplan Dynamostraat. Er is een extern 

veiligheidsadvies opgesteld met aanbevelingen 

voor (extra) veiligheids- en brandpreventiemiddelen. 

Deze aanbevelingen zijn allen opgevolgd in 2020.

Tevens is er een RI&E-BHV afgenomen door een 

extern deskundige. De risico’s binnen JBRR zijn in 

kaart gebracht en de bedrijfs- en gebouw specifieke 

risico’s zijn beschreven in het plan van aanpak wat 

hiervoor is opgesteld.

4.2.5 Financiën

De inkomsten van JBRR bestaan voor het 

overgrootste deel uit subsidiebaten. In 2021 werd 

onze organisatie hoofdzakelijk gefinancierd door de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

(GRJR). Daarnaast genereren we inkomsten uit 

opbrengsten voor dienstverlening, bijvoorbeeld 

detacheringen, administratieve dienstverlening, 

trainingen/cursussen. 

Administratieve processen en interne controle 

(AO/IC) verbeterd en vernieuwd

In 2020 zijn er vele processen verbeterd en 

vernieuwd, alle processen zijn verder beschreven 

in een handboek en zijn er diverse interne controles 

om de kwaliteit te bewaken en financieel in control 

te zijn. In 2021 zijn de verbeteringen op AO/IC gebied 

doorgezet, door onder andere het opzetten van een 

controleplan. 

 

Positie op balansdatum

De ontvangen subsidies liggen 2,7% lager dan de 

begroting. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

onderproductie van de Crisisinterventies, OTS en 

Voogdij. Het boekjaar is afgesloten met een negatief 

resultaat van € 184.334.

De grondslag voor het uiteindelijke resultaat over 

2021 wordt met name gevormd door:

• Extra externe inhuur vanwege arbeids-

problematiek in het primair proces.

• Voorziening opgenomen voor de stijging 

van salariskosten op basis van de cao 

onderhandelingen.

• Daling van de personeelskosten door aanname 

van vrij veel jong en lager ingeschaald personeel.

• Reis- en verblijfkosten liggen lager door minder 

dienstreizen en lagere kosten van de leaseauto’s.

Op basis van de liquiditeitsprognose tot en met 

2022 blijkt dat we voldoende liquide zijn om te 

voldoen aan onze financiële verplichtingen. De 

verwachting is dat de productie in komende 

jaren gelijk zal blijven of licht zal dalen. Tevens is 

de verwachting dat het aantal buitenregionale 

maatregelen ongeveer gelijk zullen blijven. Wel 

zullen de salarissen (cao) en kosten (prijsindexaties) 

stijgen. Met de nieuwe tarieven is er sprake van 

een stabiele liquiditeitspositie in 2022; waarbij 

de verwachting is dat deze stabiliteit zich zal 

continueren in 2023. 

Voor een overzicht van financiële instrumenten en 

risicobeheersing wordt verwezen naar toelichting 10 

(toelichting op de balans) in de jaarrekening.
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Financiële gevolgen door corona 

De coronacrisis heeft wederom een grote impact 

gehad op de organisatie, echter minder op de 

financiële cijfers van JBRR. Corona had dit jaar 

echter wel meer invloed op de ziekteverzuimcijfers 

dan vorig jaar. Daarnaast is er nieuw personaal 

aangetrokken, waar voor met name nieuwe jonge 

medewerkers het van groot belang is dat zij in 

het eerste jaar kunnen optrekken met en leren 

van ervaren collega’s. Dit gebeurt in belangrijke 

mate door de dagelijkse ontmoeting op kantoor, 

door Corona was dit echter noodgedwongen sterk 

beperkt.

Corona heeft wederom geleid tot extra uitgaven 

zoals beschermingsmiddelen, huur ruimtes, corona-

vergoeding voor thuiswerken en salariskosten 

planner en arbocoach. Deze uitgaven zijn op een 

aparte grootboekrekening bijgehouden en in de 

jaarrekening verwerkt onder de algemene kosten. 

Voor deze meerkosten Corona is wel een aanvraag 

voor compensatie gedaan voor een bedrag van  

€ 455.932. Dit is in de jaarrekening onder de overige 

opbrengsten verwerkt. Definitieve vaststelling van 

de vergoeding vindt plaats nadat de jaarrekening 

inclusief controleverklaring zijn ontvangen door de 

GRJR.

Continuïteit

Het verslagjaar is afgesloten met een negatief 

resultaat van € 184.334. Door het resultaat van 2021 

zijn de reserves afgenomen. De vermogenspositie 

laat de volgende ontwikkeling zien (let op: 

streefwaardes zijn onze eigen normen):

Tabel 4.9 Vermogenspositie

De solvabiliteit en liquiditeit ratio’s zijn toegenomen 

ten opzichte van 2020. De kortlopende schulden  

zijn meer afgenomen (o.a. door de terugbetaling 

subsidies over 2020 aan de GRJR) ten opzichte van 

de vlottende activa en daarmee afname van het 

balanstotaal ten opzichte van het eigen vermogen.  

Het weerstandsvermogen is iets afgenomen door  

het negatieve resultaat van dit jaar.

Met de huidige positie van haar reserves behoudt 

JBRR haar weerstandsvermogen ook voor de 

toekomst, zodat we kunnen toewerken naar 

continuïteit ook voor de lange termijn.

Afsluitend dient vastgesteld te worden dat JBRR 

een maatschappelijke organisatie is die werkt met 

gemeenschapsgeld en waar ook geen sprake is van 

winstmaximalisatie. JBRR heeft als financieel beleid 

dat er niet wordt belegd of geïnvesteerd in aandelen, 

obligaties of derivaten en sluit ook uit dat dit in de 

toekomst zal plaatsvinden op basis van het vigerende 

beleid.

Het risicoprofiel van JBRR met betrekking tot het 

beheer van haar financiële middelen is dan ook 

conservatief en behoudend en beperkt zich tot het zo 

optimaal mogelijk inzetten van gemeenschapsgelden 

om de overeengekomen resultaten waar te maken.

Streef- 
waarde 2021 2020

Solvabiliteit 25% 25,1% 25,0%

Liquiditeit > 1,2 1,27 1,21

Weerstandsvermogen 10% 9% 9,7%
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4.3 ONZE MEDEWERKERS
In 2021 waren er bij JBRR 446 medewerkers in 

dienst. Van deze medewerkers werken er 83% 

in het primair proces als jeugdbeschermer, 

gedragswetenschapper, teamsecretariaat of 

zorgbemiddeling. Dit is iets meer dan in 2020 (79%). 

Het ziekteverzuim bedraagt dit jaar gemiddeld 

7,71% voor de gehele organisatie en het verloop 

bedraagt 18%. Hiermee hebben we de dalende lijn 

die afgelopen jaren voorzichtig was ingezet 

niet kunnen continueren. De toenemende druk 

op de arbeidsmarkt, de te hoge werkdruk en een 

toenemend aantal zieke collega’s met corona 

in de laatste maanden van 2021 zijn hiervan de 

belangrijkste oorzaak. 

Ook de balans tussen de onervaren en ervaren 

medewerkers is niet hersteld. Nog altijd zien we dat 

we vooral onervaren medewerkers binnen halen en 

dat er collega’s met ervaring vertrekken.

tabel 4.10 Personeelsinformatie

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal personeelsleden 518  
460,12 

fte 

502 
448,75 

fte

527 
472,04 

fte[1]

429 
388 fte

435 
381,89 

fte

464 
402,33 

fte

446 
400,67 

fte

Aantal medewerkers uit dienst 89 65 85[2] 104 75 61 80

Aantal medewerkers in dienst 66 62 110 89 81 90 69

Verloop (in %) 16,46 12,84 17,39[3] 23,41 17,48 14 18

Verzuim (excl. zwangerschapsverlof) 8,0% 8,16% 9,01% 8,83% 8,73% 7,26% 7,71%

Medewerkers jonger dan 30 jaar
37   

(7%) 
40 

(8%)
57 

(10,8%)
54 

(12,6%)
74 

(17,01%)
107 

23%)
102 

(23%)

Medewerkers tussen 30 en 50 jaar
314 

(16%) 
298 

(59%)
313 

(59,4%)
234 

(55%)
226 

(51,95%)
225 

(49%)
216 

(48%)

Medewerkers 50 jaar en ouder
167 

(32%)
164 

(33%)
157 

(29,8%
140 

(33%)
135 

(31,03%)
132 

(28%)
128 

(29%)

Gemiddelde leeftijd 43 jaar 44 jaar 43 jaar 43 jaar 43 jaar 42 jaar 41 jaar

Verhouding man-vrouw (in %) 18 - 82 17 - 83 19 - 81 16- 84 16- 84 14 - 86 12 - 88

Aantal uitvoerende medewerkers 347 334 353 264 268 290 286

Aantal gedragswetenschappers 26 27 27 27 27 30 31

Aantal team- en gebiedsmanagers [4] 16 12 13 8 8 9 13

Aantal teamsecretaresses/adm.med 54 54 55 43 45 48 53

[1] Inclusief de medewerkers die per 31-12-2017 uit dienst van JBRR zijn gegaan en naar VTRR zijn overgegaan (80 fte, 89 medewerkers)
[2] Exclusief de medewerkers die per 31-12-2017 uit dienst van JBRR zijn gegaan en naar VTRR zijn overgegaan
[3] Exclusief de medewerkers die per 31-12-2017 uit dienst van JBRR zijn gegaan en naar VTRR zijn overgegaan
[4] Exclusief managers Serviceplein
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SAMEN MET ONZE PARTNERS

Ketensamenwerking

In 2021 is in het kader van relatiemanagement 

verder geïnvesteerd in de samenwerking 

met ketenpartners. Door middel van 

stakeholdersanalyses zijn de belangrijkste 

stakeholders opnieuw in kaart gebracht. Met 

deze stakeholders wordt door middel van 

kwartaalgesprekken structureel overleg geborgd. 

Hierdoor ontstaat er een doorlopend traject van 

ketenfeedback en een proces van samen leren en 

evalueren in de keten. Ook de gezamenlijke (keten) 

verantwoordelijkheid ten bate van de cliënt wordt 

hiermee benadrukt.

5.1 JUSTITIE PARTNERS
Zorg en Veiligheidshuis (ZVH)

Met de voorpostfunctionarissen van JBRR op 

het Zorg- en Veiligheidshuis is in 2021 opnieuw 

hard gewerkt om de ZSM en casusoverleggen/ 

themakamers in het ZVH te bedienen. 2021 stond in 

het teken van ‘terug naar de bedoeling’, terug naar 

het ZVH als regionale vluchtheuvel voor de meest 

complexe casuïstiek. Meer eenvoudige problematiek 

moet lokaal worden opgepakt. Dit heeft gesprekken 

rondom het verbinden van straf en zorg op lokaal 

niveau opgeleverd waarin duidelijk is geworden dat 

dit vraagt om nadere uitwerking op samenwerking 

en informatiedeling. Voor JBRR ligt hier een taak 

om, in gezamenlijkheid met de lokale teams, te 

interveniëren wanneer sprake is van dreigende 

criminele ontwikkeling. Dit vraagt om nadere 

uitwerking hiervan in de samenwerkingsafspraken 

met het lokale veld.

Tevens zijn afspraken rondom casusregie, 

casusverantwoordelijkheid en procesregie in het 

ZVH opnieuw vastgelegd. Zo ook de functieprofielen 

voor deelnemers in het ZVH, waaronder de 

voorpostfunctionaris.

Strategisch strafketenberaad

Binnen de gehele (jeugd)strafrechtketen is - 

met de betrokken partners - de samenwerking 

en integrale aanpak van (jeugd)criminaliteit 

verstevigd. Zo zijn er verschillende projecten en 

samenwerkingen opgezet om (jeugd)criminaliteit 

een halt toe te roepen (o.a. excessief geweld 

en messenproblematiek) De versteviging van 

de justitie keten is o.a. vormgegeven door het 

opzetten van een strategisch strafketenberaad, 

waar JBRR vaste deelnemer van is. JBRR heeft 

vanuit kennis en expertise, maar ook onze wettelijke 

en maatschappelijke opdracht een belangrijke 

en prominente rol in de integrale ketenaanpak. 

Dit wordt door de justitiepartners ook gezien en 

benoemd.

Samenwerking politie en justitie in het kader van 

de veilig publieke taak (VPT)

In 2021 is er samen met het OM en de coördinatoren 

VPT van Rotterdam Rijnmond gewerkt aan het beter 

vormgeven van de samenwerking op het gebied 

van aangifte doen en de afhandeling daarvan. 

Aanleiding was een aantal incidenten waarin de 

samenwerking niet optimaal was en de toenemende 

mate van agressie jegens jeugdbeschermers. (zowel 

off- als online). De contacten met de wijkagent zijn 

aangehaald en samenwerkingafspraken zijn herijkt. 

Deze zullen in het nieuwe aangiftebeleid nader 

uitgewerkt worden. Ook de rechtbank, team jeugd, 

heeft de intentie uitgesproken samen op te willen 

trekken in het waarborgen van de veiligheid van 

jeugdbeschermers.

5.
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5.2 LOKALE TEAMS
Samenwerkingsafspraken

Met alle gemeenten zijn samenwerkingsafspraken 

opgesteld. Elk kwartaal vindt met iedere (sub)

gemeente overleg plaats tussen de relatiemanager 

en de teamleiders/ beleidsmedewerkers van de 

desbetreffende lokale teams. Hierin worden de 

onderlinge samenwerking en eventuele knelpunten 

besproken. Daarnaast zijn zaken als corona-

ontwikkelingen, de doorbraakaanpak, lokale inkoop 

en de toeslagenaffaire onderwerp van gesprek 

geweest.

Een belangrijk knelpunt bleek de uitvoering 

van de afspraken rondom de teamtafel. Bij de 

start, tussentijds en richting het einde van een 

maatregel wordt een teamtafel georganiseerd 

door de jeugdbeschermer, een overleg met de 

cliënt aan tafel waarbij het lokale team aansluit. De 

samenwerkingsafspraken zullen in 2022 voor de 

regio worden geüpdate. 

In 2021 is de vrijwillige casusregie gefaseerd 

belegd bij de lokale teams, in alle gemeenten m.u.v. 

Rotterdam is de vrijwillige casusregie in intensieve 

samenwerking met de lokale teams geleidelijk 

overgedragen. Met de Gemeente Rotterdam zijn 

voor 2022 subsidieafspraken gemaakt, waarbij t/m 

Q3 2022 de vrijwillige casusregie waarbij sprake 

is van een VTO (Verzoek tot Onderzoek bij de Raad 

voor de Kinderbescherming) nog bij de GI’s belegd 

zal blijven.

Samenwerkingsbijeenkomsten

Ook in 2021 zijn de samenwerkingsbijeenkomsten 

JBRR/WSS - lokale teams voortgezet in de 

regio, waarin jeugdbeschermers en lokaal 

team medewerkers elkaar (digitaal) ontmoeten. 

Kennismaking, de specifieke lokale situatie en het 

optimaliseren van de samenwerking stonden hierbij 

centraal.

Transformatiesubsidie

In oktober 2019 heeft JBRR, in afstemming 

met de gemeenten, een subsidieaanvraag 

‘Transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond 2018-2019’ 

ingediend bij de GRJR. Met de 15 gemeenten zijn 

afspraken gemaakt over de inzet van producten en 

diensten vanuit JBRR t.b.v. de transformatiedoelen, 

zoals de juridische helpdesk, trainingen, 

methodische casusbesprekingen, aanbod op 

maat, consultatie en advies. Als gevolg van corona 

kon een deel van dit aanbod voor de lokale teams 

niet in 2020 worden ingezet, deze zijn alsnog in 

2021 uitgevoerd. In augustus 2021 heeft ST-RAW 

het onderzoeksrapport ‘Versterking JBRR - lokale 

teams’ uitgebracht, waar zowel de consultatie- 

en adviestaak als de cursus juridische kwesties 

familie- jeugdrecht positief zijn beoordeeld.

Consultatie en advies

In 2021 is de consultatie- en adviestaak via de 

GRJR gefinancierd. Aan 28 gemeentelijke locaties 

is 4 uur per week kennis en expertise aangeboden. 

Zo sluiten deze jeugdbeschermers aan bij 

casuïstiekoverleggen, gaan zij mee naar cliënten 

middels zgn. participerende consulten en beleggen 

zij complexe vraagstukken vanuit het lokale team 

omtrent familie- en jeugdrecht bij onze juristen.

JB-Plein vertegenwoordiging

Op de 7 JB-Pleinen in de regio Rotterdam Rijnmond 

leveren wij structureel JB-Plein vertegenwoordiging, 

zodat ook hier de kennis en expertise reeds ‘aan de 

voorkant’ neergezet wordt. Met de ketenpartners 

wordt gewerkt aan een herzien privacy protocol JB-

Pleinen .
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RISICO’S EN MAATREGELEN

In deze paragraaf worden de organisatierisico’s 

samengevat, waarbij zowel de reeds genomen, als 

de bijsturingsmaatregelen worden genoemd.

6.1 OVERZICHT ORGANISATIERISICO’S
Eind 2021 is een risico-inventarisatie uitgewerkt. 

Hierbij wordt zichtbaar dat we voor 2022 risico’s op 

drie domeinen kunnen onderscheiden:

1. Personeel

2. Ondersteunende processen

3. Externe ontwikkelingen en imago 

tabel 6.1 Overzicht organisatierisico’

6.

Overkoepelend risico Omschrijving risico

1. Personele risico's Het niet kunnen krijgen en vasthouden van voldoende gekwalificeerd personeel 
waardoor de kwaliteit van de dienstverlening in het geding komt. 

1. Personele risico's Stijgend ziekteverzuim waardoor de continuïteit van het primair proces (vooral 
specialistische functies) in het geding komt.

1. Personele risico's Risico op fraude.

1. Personele risico's Bij vervanging medewerkers met langdurig ziekteverzuim ontstaan dubbele 
kosten. Hier ontstaat het risico dat de kosten hoger worden dan de inkomsten. 

1. Personele risico's Door hoog verloop van personeel risico op verlies van kennis, capaciteit, expertise 
en voldoende SKJ-geregistreerde medewerkers.

1. Personele risico's Het als gevolg van het tekort aan personeel aan niet alle gezinnen en vaste 
jeugdbeschermer kunnen koppelen, met het mogelijke risico op het verliezen van 
zicht op veiligheid van cliënten.

1. Personele risico's Door de omvang van de organisatie zijn er enkele solistische functies met 
specifieke kennis en expertise. Bij het wegvallen van deze medewerkers gaat 
er continuïteit en kennis verloren. Dit geldt voor zowel het primair proces als 
ondersteunende processen. 

1. Personele risico's Toenemende scheefgroei in verhouding formatie primair proces tegenover 
bedrijfsvoering, bij dalend benodigde formatie primair proces.

2. Risico's m.b.t. ondersteunende 
processen

Onderzoek naar effectieve, efficiënte inrichting ICT-voorziening van JBRR. 
Vraagstuk: (op onderdelen) outsourcen of in eigen beheer organiseren van 
bepaalde ICT-voorzieningen. Uitkomsten en gevolgen worden verwacht in de loop 
van de 1e helft van 2022. Risico op (incidentele of structurele) hogere kosten maar 
ook kosten die op andere wijze gemaakt gaan worden dan nu begroot. 

2. Risico's m.b.t. ondersteunende 
processen

Systemen, dienstverlening en processen niet goed in balans.  

2. Risico's m.b.t. ondersteunende 
processen

Bij inkrimpen personeel en/of nog meer thuiswerken, risico op overschot vierkante 
meters en dus hoge huisvestingskosten. Huidige overeenkomst loopt af in 2024 
en moet minimaal 12 maanden van tevoren op worden gezegd.

2. Risico's m.b.t. ondersteunende 
processen

Volledig stilliggen ICT door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld het 
uitvallen van ICT of een ransomware aanval.

35



Overkoepelend risico Omschrijving risico

3. Invloed extern Onduidelijkheid over afname advies en consult (omvang en via welke partijen) 
in 2022. De gemeenten hebben tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven of 
en voor hoeveel uur ze gebruik zullen maken van dit product. Daarnaast is nog 
niet duidelijk of dit via de GRJR gesubsidieerd wordt of vanuit de individuele 
gemeenten. 

3. Invloed extern Transitie van drang naar IVH. Tarief: Per 1 januari 2022 voeren gemeenten (m.u.v. 
Rotterdam) IVH zelf uit. Met de GRJR zijn afspraken gemaakt over de afronding 
van dossiers IVH vanuit ons gemeenschappelijke doel van de zachte landing. 

3. Invloed extern De relatie tussen de GRJR, de gemeenten en JBRR kan als gevolg van de 
(financiële) druk op het stelsel onder druk komen te staan. Hierbij speelt ook 
onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. 

3. Invloed extern Hogere verwachtingen aan de organisatie dan de organisatie waar kan maken, 
met gevolgen voor kwaliteit van de core business (de wettelijke opdracht) en het 
mogelijk niet behalen van KPI's of gemaakte afspraken. 

3. Invloed extern Positie van consultatie en advies, zorgbemiddeling en crisisdienst in de regio.

3. Invloed extern VPB, wegvallen van horizontaal toezicht, BTW

3. Invloed extern Jeugdhulp die ingezet moet worden is niet tijdig beschikbaar of passende hulp 
ontbreekt. Dit geldt voorafgaand (preventief), bij lopende maatregelen en ook bij 
beëindiging (afschaling). 

3. Invloed extern Voor een goede uitvoering van de jeugdbescherming zijn we ook afhankelijk van 
anderen. Wachtlijsten bij lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming, de 
rechtbanken en het zorgaanbod zetten de zorg voor onze kinderen onder druk, 
kosten onze jeugdbeschermers veel extra tijd bij een al te hoge werkdruk en leiden 
direct tot knelpunten en risico’s t.a.v. het behalen van onze prestaties en KPI’s.

36



TOEKOMSTVERWACHTINGEN

7.1 VERWACHTINGEN 2022
Ook voor 2022 is het zicht op en het realiseren van 

veiligheid voor elk kind onder onze verantwoordelijk-

heid onze belangrijkste doelstelling; dit heeft altijd 

onze hoogste prioriteit.

De financiële situatie van JBRR is positief en we zien 

het financiële jaar 2022 met vertrouwen tegemoet. 

Dat laat echter onverlet dat de uitvoering van de 

jeugdbescherming en daarmee de organisatie onder 

forse druk staat.

De arbeidsmarktproblemen zijn binnen de gehele 

jeugdzorg het grootst bij de jeugdbescherming. 

Ook de externe druk op de jeugdbescherming en 

de te hoge caseload maken dat we vastlopen in de 

realisatie van onze doelen en resultaten. Dit speelt 

bij alle GI’s, hetgeen reden is om hierover naast de 

lokale acties landelijk in overleg te zijn en blijven met 

onze belangrijkste stakeholders (het ministerie van 

JenV, de VNG, de Inspectie en de Jeugdautoriteit). 

Voor JBRR betekent dit dat we voor 2022 onze focus 

richten op het realiseren van zicht op veiligheid 

van het kind en het borgen van de rechtspositie 

van elke kind en ouder. Onze inzet richt zich op het 

uitvoeren van het programma vakmanschap, het 

organiseren van voldoende capaciteit, het binden 

en boeien van onze medewerkers en het versterken 

van de verbinding tussen het primair proces en de 

ondersteunende diensten.

7.2 BEGROTING 2022
De vastgestelde begroting voor 2022 ziet er als 

volgt uit:

7.

Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Begroting 2022 in €

Opbrengsten

Subsidies 38.780.000

Subsidie verhoging productie casusregie drang 0

Subsidie ondersteuningsproducten drang/IVH 0

Overige bedrijfsopbrengsten 217.000

Som der bedrijfsopbrengsten 38.997.000

Lasten

Personele kosten cliëntgebonden personeel 25.854.000

Kosten casusregie drang 0

Kosten ondersteuningsproducten drang/IVH 0

Pupilkosten 787.000

Overheadkosten 12.223.000

Som der bedrijfslasten 38.864.000

BEDRIJFSRESULTAAT 133.000

Financiële baten en lasten -43.000

RESULTAAT BOEKJAAR 90.000
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Rotterdam, 22 maart 2022

A. Kruithof

Bestuurder
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Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

Dynamostraat 16, 3083 AK Rotterdam 

010 233 00 00 • info@jbrr.nl • www.jbrr.nl
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