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Hierbij ontvangt u informatie met betrekking tot het door JBRR aangeleverde Jaarverslag 2020. 

In het jaarverslag staan een verantwoording van de ontwikkeling en prestaties van JBRR van 

het afgelopen jaar. 

Deze notitie bevat beknopte informatie over een aantal aspecten met betrekking tot de 

productiewerkzaamheden en geeft informatie ten aanzien van de instroomcijfers, het personele 

ontwikkelingen en het behalen van de wettelijke termijnen (KPI’s). 

Resultaten 

Primair proces Jeugdbeschermingsteam: 

• De KPI´s voor alle dwangzaken worden behaald: eerste face-to-face contact binnen 5 

dagen (zicht op veiligheid) en een gezinsplan binnen 6 weken (gedragen koers). 

• Geen wachtlijsten voor de dwangzaken: alle nieuwe zaken worden binnen 5 dagen aan 

een vaste jeugdbeschermer gekoppeld. 

• Uitvoering dwangzaken worden conform de kwaliteitseisen (KMI, Inspectie) en 

samenwerkingsafspraken met gemeenten en ketenpartners uitgevoerd. 

• Zicht op veiligheid in alle IVH-zaken 

Justitionele maatregelen 

JBRR heeft eind 2019 prioriteit gegeven aan de uitvoering van de justitionele 

jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS, Voogdij en Jeugdreclassering) 

• Voor alle nieuwe zaken in 2020 was een vaste jeugdbeschermer beschikbaar 

• Op alle KPI’s is in 2020 een stijgende lijn te zien. 
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Vrijwillig 

In 2020 is heeft een apart team binnen JBRR de uitvoering van begeleiding in het vrijwillig kader 

(Intensieve Vrijwillige hulp; IVH) nog opgepakt. De voorgenomen overgang van de uitvoering 

van IVH door het lokale veld is in 2020 nog niet voldoende op gang gekomen waardoor JBRR 

aanhoudend haar inzet bij nieuwe en bestaande casuïstiek heeft opgepakt.  

Crisisinterventie 

Corona heeft invloed gehad op het aantal aanvragen voor interventies bij crisis en de wijze 

waarop samenwerking gezocht is in de keten. De meldingen tijdens de eerste en tweede 

lockdown liepen terug. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de situatie dat er weinig zicht 

was op kinderen. 

 

Positief was de Pilot Meer Samen Doen in Crisis, waarbij de werkprocessen en samenwerking 

tussen JBRR, VTRR en Raad v.d. Kinderbescherming zijn afgestemd en verbeterd. 

Zorgvraag Jeugdbescherming 

Er is een dalende lijn te zien t.a.v. aantal zorgaanvragen specialistische hulp GI. 
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Personele ontwikkelingen 

In 2020 waren 464 medewerkers in dienst waarvan 80% werkzaam was in het primaire proces. 

In 2020 zijn 61 medewerkers uitgestroomd en zijn ondanks de krappe arbeidsmarkt 90 mensen 

aangenomen. Het ziekteverzuim heeft in 2020 een gemiddelde van 7,26% gehad, is daarmee 

gedaald met 1,47% t.o.v. 2019. Hiermee is het laagste punt in 6 jaar bereikt 

De medewerkerstevredenheid is gewaardeerd met een 7,3. 

Kwaliteit 

Het keuringsinstituut heeft een her-certificeringsaudit uitgevoerd en een nieuw certificaat voor 

de komende 3 jaar afgegeven. Daarnaast heeft Lloyds in 2020 op basis van de ISO 9001:2015 

de controle-audit uitgevoerd bij het Crisis Interventie Team. Er zijn geen afwijkingen 

geconstateerd. 

 

 

 

 

 


