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Aanbiedingsbrief Q2 
Verantwoordingsrapportage 
Gecertificeerde Instellingen 
 
Bijgaand vind u de verantwoordingsrapportage 
Q2 2021 van de GI’s JBRR en WSS. Conform de 
subsidie afspraken rapporteren wij ieder 
kwartaal over de resultaten ten aanzien van 
onze productie en prestaties (KPI’s).   
 
In deze aanbiedingsbrief willen we u informeren over de actuele ontwikkelingen in en rondom onze 
organisatie. Én u een kijkje geven in onze praktijk. 
 
 
 

Inspectierapport: dringende oproep 
Begin juli verscheen het rapport van de Inspectie over het zorgaanbod in de regio Rijnmond voor kinderen 
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 jeugdbeschermingregio's'" schrijft de Inspectie. Dat is natuurlijk erg fijn om te horen. 
Tegelijkertijd lukt het in onze regio maar niet om binnen 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 Kruithof: “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”.    
 
Arina roept de organisatie op: “Laten wij alles op alles zetten om inzichtelijk te maken voor welke kinderen 
welk zorgaanbod ontbreekt. Registreer!” Om iedereen scherp te houden op dit onderwerp, wordt binnen JBRR 
iedere week de actuele stand van zaken gedeeld. Doel is om ervoor te zorgen dat iedereen zijn registratie op 
orde heeft, zodat we voor alle kinderen tijdig en passend zorgaanbod kunnen realiseren. 
 

 

In de media 
In juni publiceerde het journalistieke platform Follow the Money een groot artikel over de jeugdzorg. Meerdere 
media pakten dit nieuws op. Daarnaast verscheen er op de website van Follow the Money een interview met 
onze bestuurder Arina Kruithof. 
 
Ook jeugdbeschermers spraken zich uit: 'De mentale druk kan niemand van je overnemen.'  
 
 
 

Podcast: Jeugd Wijkrechtspraak 
Eind mei stond de deskundigheidsbevordering Wijkrechtspraak op Zuid (WOZ) volledig in het teken van jeugd. 
Een aantal van onze jeugdbeschermers namen - samen met vertegenwoordigers van de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) - ketenpartners zoals het OM, de Rechtbank en gemeenten  mee in de problematiek 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2021/07/05/regiorapport-kkob-rijnmond
https://www.ftm.nl/dossiers
https://www.ftm.nl/artikelen/leuren-met-kinderen-jeugdbescherming?share=Q1NH074PEG81gzyNdT61A%2BiPC4FdjR84lgqX5KfILbvXwnbfbOm2xjAjtug4qks%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/leuren-met-kinderen-jeugdbescherming?share=Q1NH074PEG81gzyNdT61A%2BiPC4FdjR84lgqX5KfILbvXwnbfbOm2xjAjtug4qks%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/jeugdbeschermers-heftig-werk?share=q3TjjCxiVAESBUdpgkAB7hkujjvJG0sxdyZEswB8NmuIqhzcHjYeQulypyE6cBs%3D
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op Rotterdam-Zuid. Ook de kerntaken van de beide organisaties en de lopende aanpakken en interventies 
kwamen voorbij. 
 
Ter voorbereiding op de deskundigheidsbevordering is er een podcast opgenomen met onze jeugdbeschermer 
Dewi van Overdijk. Het resultaat mag er zijn! Dewi geeft een mooi inkijkje in onze praktijk. Het is echt de 
moeite waard om de podcast te luisteren: 
https://soundcloud.com/jeugdbeschermingrotterdamrijnmond/podcast-thema-jeugd-wijkrechtspraak/s-
XGm52PDy9cb  
 
 

 
Binden & boeien van personeel 
De  vitaliteit van onze medewerkers staat centraal. Daarom zetten we in op coaching binnen JBRR: passende 
ondersteuning wanneer medewerkers dit kunnen gebruiken.  
 
In het interne coachboek kunnen medewerkers zien welke interne en externe coaches er beschikbaar 
zijn.  Sommige coaches zijn nieuw en anderen werken al langer samen met JBRR. Er zijn coaches met veel 
ervaring als jeugdbeschermer of met veel kennis en ervaring over meer energie krijgen en lichter, leuker leven. 
Het initiatief kon rekenen op veel waardering en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de coaching pool. 
 
 
 

Extra diensten Crisis Interventie Team 
Vanwege een grote instroom van zaken bij het CIT, is er moeite om de roosters voor onze eerste interventies 
rond te krijgen. Collega’s wordt daarom gevraagd om extra diensten te draaien - naast het bestaande werk. 
 
Jeugdbeschermers proberen elkaar op deze manier te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ook de acute zorg 
voor kinderen en gezinnen door blijft gaan. Het is enorm fijn om te merken dat - hoewel de werkdruk al hoog is 
- veel collega’s hiertoe bereid zijn. 
 

 
 
 
Uit onze praktijk 
 
“Ik was 22 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 medewerkers 
van JBRR afgelopen mei. Het verhaal waarmee deze moeder de 
bijeenkomst opende was hartverscheurend. Huub Friele, 
directeur jeugdbescherming: "Ik was geraakt, en ik niet alleen. 
Natuurlijk zijn er meer feiten dan wat deze moeder als haar 
persoonlijke 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 

https://soundcloud.com/jeugdbeschermingrotterdamrijnmond/podcast-thema-jeugd-wijkrechtspraak/s-XGm52PDy9cb
https://soundcloud.com/jeugdbeschermingrotterdamrijnmond/podcast-thema-jeugd-wijkrechtspraak/s-XGm52PDy9cb
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ontwikkelingsbedreigingen en een onveilige opvoedingssituatie." 
 
Andere ervaringen, 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. 
 
 
 

 
Tweeënhalf jaar geleden werd Mo* (toen 15 jaar) wederom 
gesloten geplaatst. Over zijn moeder sprak Mo altijd 
opvallend gemakzuchtig. Hij zei vaak dat hij geen behoefte 
had aan contact. Zijn moeder liet ook weinig van zich horen. 
Ze hield van Mo, maar kon daar door een loyaliteitsconflict 
moeilijk vorm aan geven. Op een dag belde ze mopperend 
naar de groep van haar zoon, boos op de begeleiding dat er 
nog steeds geen afspraak was gemaakt bij de opticien. 
Jeugdbeschermer Jennifer sprak Mo’s moeder aan op haar 
verantwoordelijkheid: “Het is uw zoon hoor!” Moeder 
reageerde verbolgen, maar maakte wel een afspraak bij de 
opticien. 
 
Het gebeuren leidde uiteindelijk tot een leuke dag waar 
moeder en zoon er samen op uit gingen en de opticien 
bezochten. Ze beloofden elkaar vaker te bellen en dat 
gebeurde. Met Jennifer had Mo een klik. Die klik leek ervoor 

te zorgen dat hij meer geneigd was om mee te werken een zijn eigen traject. 
 
Mo en zijn moeder stuurden Jennifer verrassende appjes waarin zij haar bedankten. Zijn moeder schreef: 
“Dankbaar voor wie je bent en dankbaar omdat jij één van de weinige personen bent die Mo nooit heeft 
opgegeven”. De woorden waarmee Jennifer Mo’s moeder eerder aansprak op haar verantwoordelijkheid 
bleken een eyeopener geweest. Mo nodigde Jennifer uit voor een etentje: “Dankjewel voor alles, dat meen ik 
serieus. Ik weet dat het niet altijd goed ging en dat ik veel fouten heb gemaakt maar je bent altijd met me 
gebleven en daar ben ik je dankbaar voor. Waar ik nu sta zou ik niet zijn gekomen zonder jou, dankjewel voor 
alles”.  
 
Inmiddels gaat het goed met Mo. Hij is doorgestroomd naar begeleid wonen, heeft school, werk en een 
vriendin. Hij zit op het goede pad en daar blijft hij ook, aldus Mo zelf. 
 
*namen van cliënten zijn vanwege privacy gefingeerd 
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