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Aan de leden van het AB 

Hierbij ontvangt u deze notitie bij de door JBRR aangeleverde Q1 rapportage 2021 en 

aanbiedingsbrief. Hierin staat een beschrijving en verantwoording van de ontwikkeling en 

prestaties van JBRR van het afgelopen kwartaal. 

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

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

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

De Q1 rapportage is inhoudelijk besproken in de werkgroep JBJR Smal. 

Aanbiedingsbrief 

Middels de aanbiedingsbrief wordt u door JBRR geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen 

en werkzaamheden. Hierin wordt ingegaan op de Doorbraakaanpak, de door de IGJ afgenomen 

Praktijktoets, personele ontwikkelingen en de samenwerking binnen pleegzorg. Ook worden 

twee praktijkvoorbeelden van het werk van de jeugdbeschermings beschreven.  

Resultaten Q1 2021 

In het document Resultaten Q1 2021 worden cijfers met een toelichting gegeven op de 

productie ontwikkelingen, de uitvoering van Intensieve vrijwillige Hulp (IVH) en de 

crisisinterventies. Deze informatie is beschikbaar voor de totale regio en is ook per gemeente 

opgenomen in de rapportage. 

Verder wordt in de rapportage de werkzaamheden uitgevoerd door het KSCD, de 

ondersteuningsproducten vanuit IVH en het werk van het Zorgbemiddelingsteam toegelicht. 
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KPI’s Jeugdbescherming  

 

Productie IVH 

Ook in 2021 is door JBRR de begeleiding in het vrijwillig kader (Intensieve Vrijwillige hulp; IVH) 

uitgevoerd. Gedurende 2021 wordt bij veel gemeenten de drangzaken samen met JBRR 

opgepakt en zal de casusregie steeds meer bij de lokale teams worden belegd. In de cijfers zien 

we onderstaand beeld over het eerste kwartaal. 

 

Crisisinterventie 

Corona heeft invloed gehad op het aantal aanvragen voor interventies bij crisis in 2020. In het 

eerste kwartaal 2021 zien we overproductie op crisisinterventies (+32,2%) terwijl het aantal 

huisverboden met meer dan de helft lager is aangevraagd.  

Zorgvraag Jeugdbescherming 

Er is een stijgende lijn te zien t.a.v. het aantal zorgaanvragen specialistische hulp GI. Voor bijna 

100 kinderen is meer dan in het eerste kwartaal 2020 specialistische hulp aangevraagd. Dat zijn 

31 kinderen meer dan Q4 2020.  
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Personele ontwikkelingen 

Het ziekteverzuim laat in het eerste kwartaal van 2021 een verdere daling t.o.v. het jaar 

gemiddelde 2020 naar 7,21% (JBRR) en 7,36% (WSS)  zien. Dit kwartaal zijn er meer mensen 

ingestroomd dan uit dienst gegaan. Er is onder andere extra aandacht ingezet 

(vitaliteitsadviseur) om uitval en uitstroom te beperken. 

 

 

 

 

 

 


