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Inleiding 
 
De uitvoering van de wettelijke jeugdbeschermingsopdracht in de regio Rotterdam Rijnmond is een verlengde overheidstaak. Wij, Jeugdbescherming 
Rotterdam Rijnmond en de William Schrikker Stichting JBJR, verantwoorden ons transparant en eenduidig naar de GRJR vanuit goed opdrachtnemerschap. 
Conform de afspraken rapporteren wij ieder kwartaal over de ontwikkelingen ten aanzien van onze productie en de resultaten over onze prestaties (KPI’s).  
 
In onderstaande rapportage vindt u de verantwoording over de resultaten Q2 2021 en een duiding van de ontwikkelingen.  
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1. Productietaken 
 
1.1 Productie 
 

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (inclusieve GI) 

          Beschikte  Productie Verschil Productie 2021 Beschikte Verschil in € en % 

Omschrijving Telling aantallen Q2 in aantal in € bedrag  productie - beschikt 

O.T.S.  Maandgemiddelde  1.857 1.848 -9 18.315.528 18.404.727 -89.199 -0,48% 

Voogdij (voorlopig 
+ overig) Maandgemiddelde  680 631 -49 5.635.461 6.073.080 -437.619 -7,21% 

Jeugdreclassering Maandgemiddelde  705 629 -76 6.321.450 7.085.250 -763.800 -10,78% 

Samenloop 
civiel/straf 

Maandgemiddelde  
93 75 -18 227.475 282.069 -54.594 -19,35% 

ITB Criem (mnd) Aantal maanden 0 
2  

(4 op jaarbasis) 4 7.384 0 7.384 0,00% 

ITB Harde Kern 
(mnd) Aantal maanden 130 

67  
(134 op jaarb.) 4 186.528 180.960 5.568 3,08% 

Tabel 1.1.1 Productie en financiële uitnutting Jeugdbescherming/Jeugdreclassering regio RR 
 
Toelichting | De productie van de justitiële Jeugdbescherming Dwang -OTS, Voogdij en jeugdreclassering- wordt geteld in maandgemiddelden: dit betreft het gemiddeld 
aantal onder handen zijnde zaken in het kwartaal. De dwang zaken worden ingezet in opdracht van de rechtbank of het Openbaar Ministerie.  

 
Productie per kwartaal 

 Q2 2022 Q1 2021 Maandgemiddelde 2020 

OTS 1848 1.833 1843 

Voogdij 631 634 682 

Jeugdreclassering 629 629 682 

Tabel 1.1.2  
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Productie per gemeente 

Gemeente  OTS JR Voogdij 

 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Albrandswaard 12  13 7 6 8 8 

Barendrecht 28  26 10  10 19  20 

Brielle 16  16 1  1 1  1 

Capelle aan den IJssel 80  82 27  29 48  48 

Goeree-Overflakkee 47  45 4  4 24  24 

Hellevoetsluis 56  60 10  9 33  34 

Krimpen aan den IJssel 37  37 6  6 32  31 

Lansingerland 35  34 7  7 31  31 

Maassluis 38  40 17  18 25  22 

Nissewaard 146  146 51  52 38  37 

Ridderkerk 31  34 19  20 30  30 

Rotterdam 1.036  1.039 403  396 278  278 

Schiedam 115  119 30  33 23  23 

Vlaardingen 140  140 29  31 32  34 

Westvoorne 8  7 1  2 9  9 

Tabel 1.1.3 
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KPI’s jeugdbescherming 
 Q2 2021 Q1 2021  Q4 2020 

KPI’s % op tijd 
inclusieve 
GI 

% op tijd 
inclusieve 
GI 

% op tijd 
JBRR 

% op tijd 
WSS 

Eerste FtF 
contact binnen 7 
kalenderdagen 

76% 83% 84% 94% 

Eerste teamtafel 
binnen 14 
kalenderdagen 

56% 56% 55% 38% 

Eerste pva 
binnen 42 
kalenderdagen 

60% 57% 73%  90% 

Tabel 1.1.4 

 
 

 
Toelichting realisatie Jeugdbescherming 
 
Productie  
De productie van de OTSen laat in Q2 weer een lichte stijging zien, maar de stijging die we vanwege de wachtlijsten bij de Raad vd Kinderbescherming 
verwachten is in dit tweede kwartaal nog niet zichtbaar. De onderproductie van de jeugdreclassering en de voogdijzaken die in het eerste kwartaal zichtbaar 
was, stabiliseert in het tweede kwartaal. De productie van JR en voogdij blijft  daarbij onder de verwachting.  
 
KPI’s  
We zien een tegenvallend resultaat ten aanzien van de KPI’s in het tweede kwartaal.  
De eerste face to face contacten scoren minder dan het eerste kwartaal: 76% van de eerste face to face contacten met kind en gezin vindt binnen 5 dagen 
na uitspraak van de rechtbank plaats. Hierbij is de gemiddelde doorlooptijd van een OTS in dit kwartaal 7,9 dagen.  
In het eerste kwartaal was er extra aandacht voor het behalen van dit resultaat en we constateren dat we steeds stevig moeten blijven sturen om voldoende 
resultaat te behalen. De ambitie is 90%. Om zicht te krijgen waardoor deze KPI niet wordt behaald, brengen we de redenen waardoor deze KPI niet gehaald 
wordt in beeld:  
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o in 46% van de gevallen is de reden te laat ‘ oorzaak cliënt’ : dit betekent bijvoorbeeld dat de cliënt de afspraak afzegt of niet op de afspraak 
verschijnt/ de deur niet open doet, of de medewerker heeft binnen 5 dagen wel de ouders maar nog niet het kind gezien.  

o In 28% is de redenen te laat ‘oorzaak GI’ : de zaak is bijvoorbeeld te laat uitgedeeld of een medewerker is onverwacht uitgevallen en niet tijdig 
vervangen.  

o In 19% van de gevallen is de reden ‘oorzaak rechtbank’: de beschikking wordt te laat ontvangen, of de GI is niet uitgenodigd voor de zitting 
waardoor de uitnodiging voor het eerste gesprek niet tijdig kan worden verstuurd.  

 
Wanneer de reden te laat binnen onze beïnvloedingsfeer liggen nemen we maatregelen om de resultaten duurzaam te verbeteren.  
De KPI eerste teamtafel binnen 14 dagen blijft gelijk aan het eerste kwartaal terwijl we ook hier een stijging moeten verwachten. De gemiddelde 
doorlooptijd is 17,3 dagen en is daarmee wel iets korter dan in het eerste kwartaal. De plannen van aanpak binnen 6 weken stijgt licht maar is zeker nog niet 
voldoende: hierbij is sprake van een gemiddelde doorlooptijd van 47 dagen voor de OTSen, een lichte daling tov het eerste kwartaal. 
 
Ondanks de druk op de arbeidsmarkt lukt het nog redelijk goed om nieuwe medewerkers te werven en blijft ook het verloop binnen de perken Mede 
hierdoor hebben we geen wachtlijsten voor de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen en heeft elk gezin direct een vaste jeugdbeschermer.  
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1.2 IVH 
 
Productie Drang (IVH)  regio RR ten opzichte van de beschikte productie 

Omschrijving Telling 
Beschikte 
aantallen 

Productie 
t/m Q2 

Productie 
omgerekend 
op jaarbasis 

Verschil in 
aantal  

Productie 
2021  in € 

Beschikte 
bedrag  

Verschil in € en % 
productie - beschikt 

Drang met 
VTO Aantal 1.138 371 666 -473 1.458.776 2.494.496 -1.035.720 -41,52% 

Drang 
zonder VTO Aantal 50 15 23 -28 45.743 101.650 -55.908 -55,00% 

Verlengde 
drang Aantal 1.000 651 1.302 302 1.604.064 1.232.000 372.064 30,20% 

Tabel 1.2.1 

 

Toelichting | De productie van de preventieve jeugdbescherming wordt geteld in aantal instroom. De drangzaken (met en zonder onderzoek door de Raad 
vd Kinderbescherming) worden ingezet in opdracht van het jeugdbeschermingsplein en zijn in principe kortdurend: drie tot maximaal 6 maanden. Wanneer 
noodzakelijk kan een Verlengde Drang worden ingezet voor 3 maanden. 

 
Productie IVH per kwartaal 

 Q1 2021 Q2 2021 

Drang met VTO 194 177 

Drang zonder VTO 12 3 

Verlengde drang 355 296 

Tabel 1.2.3 

 
Productie IVH per kwartaal 

 Q1 2021 Q1 2020 

Drang met VTO 262 287 

Drang zonder VTO 14 21 

Verlengde drang 275 260 

Tabel 1.2.3 
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Productie IVH per gemeente  

Gemeente  Drang met/ zonder VTO  verlengde drang  

 Q1 Q2 Q1 Q2 

Albrandswaard         8  2 5  5 
Barendrecht 4  2            10  10 
Brielle 1  0 10 9 
Capelle aan den IJssel 9 12 34 18 
Goeree-Overflakkee 1 3 10 3 
Hellevoetsluis 6 3 13 5 
Krimpen aan den IJssel 1 4 6 3 
Lansingerland 3 3 7 5 
Maassluis 5 1 2 2 
Nissewaard 17 9 25 33 
Ridderkerk 10 2 18 10 
Rotterdam 122 96 172 159 
Schiedam 5 14 14 4 
Vlaardingen 19 16 28 22 
Westvoorne 4 0 0 4 

Tabel 1.2.4 
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KPI’s IVH 

 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2021 

KPI’s Inclusieve GI inclusieve GI inclusieve 
GI 

Eerste contact binnen 7 
kalenderdagen 

49% 49% 40% 

Eerste teamtafel binnen 14 
kalenderdagen 

30% 24% 16% 

Eerste pva binnen 42 
kalenderdagen 

50% 35% 36% 

Tabel 1.2.5 

 
 
Toelichting productie IVH (inclusieve GI) 
 
Productie  
Recent bleek dat een deel van de productie ‘drang met VTO’ foutief werd geregistreerd en feitelijk  productie ‘verlengde drang’ betrof. Deze registratiefout 

is inmiddels hersteld en er heeft een herberekening van de productie in het eerste half jaar plaatsgevonden. Dit verklaart in belangrijke mate de forse 

onderproductie van de Drang met VTO zaken ten opzichte van de beschikte aantallen.  

 

Ten opzichte van het eerste kwartaal zien we zowel de eerste drang als de verlengde drangzaken in het tweede kwartaal terug lopen, wat natuurlijk te 

verwachten is nu steeds meer  lokale teams de uitvoering zelf ter hand nemen. Deze productiedaling sluit dus aan bij de ontwikkelingen die we in onze regio 

inzetten. Inmiddels hebben we meer duidelijkheid gekregen van het AB over de transitie van drang naar de lokale teams en wat daarbij van de GI’s verwacht 

wordt. Met uitzondering van de stad Rotterdam zullen alle gemeenten de uitvoering uiterlijk per 1/1/2022 zelf gaan uitvoeren. Daarbij is gesteld dat de 

GRJR in 2022 geen producten drang meer zal subsidiëren. Op basis van deze opdracht is de verwachting dat de instroom van nieuwe drangzaken bij de GI’s 

met ingang nog tot en met het derde kwartaal kan doorgaan (m.u.v. de stad Rotterdam), zodat de GI’s alle drangzaken voor eind 2021 kan afsluiten. Op 

basis van deze opdracht is in tabel 1.2.1 de productie op jaarbasis bepaald.  We zijn met de UO GRJR in gesprek over de wijze waarop we deze opdracht 

zorgvuldig kunnen uitvoeren.  
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KPI’s 

De KPI’s teamtafel  en eerste plan van aanpak laten een lichte stijging zien, een positieve ontwikkeling maar niet voldoende. De gemiddelde doorlooptijd van 

het eerste plan van aanpak is in Q2 61 dagen. De prestatie op het eerste face to face gesprek stagneert, de gemiddelde doorlooptijd is 15 dagen. Recent zien 

we de wachtlijst voor de dranguitvoering iets oplopen waardoor nieuwe zaken niet altijd direct kunnen worden opgepakt. We informeren de betreffende 

cliënt en het lokale team hierover. Deze wachtlijst wordt mede veroorzaakt door een toename in het ziekteverzuim in dit team en is naar verwachting van 

tijdelijke aard.   
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1.3 Crisisinterventies 
 
Productie/ financiële uitputting crisis interventies 

Omschrijving Telling 
Beschikte 
aantallen 

Productie 
t/m Q2 

Productie 
omgerekend 
op jaarbasis 

Verschil in 
aantal  

Productie 
2021  in € 

Beschikte 
bedrag  

Verschil in € en % 
productie - beschikt 

Huisverboden Aantal 650 174 348 -302 785.436 1.467.050 -681.614 -46,46% 

Crisisinterventie Aantal 1.500 977 1.954 454 5.662.692 4.347.000 1.315.692 30,27% 
Tabel 1.3.1 

 

Toelichting | De productie Crisisinterventie betreft het aantal kinderen waarvoor een crisisinterventie is ingezet of waarvoor een crisisinterventie is ingezet 
vanwege een huisverbod. 

 
Productie crisisinterventies per kwartaal 

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 

527 485 456 418 350 328 399 423 492 485 

Tabel 1.3.2 
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Productie per gemeente RR 

Gemeente  
Crisisinterventies 

Q1 (incl. 
huisverboden) 

Crisisinterventies 
Q2 (incl. 

huisverboden) 

Albrandswaard            5  4 

Barendrecht          11  15 

Brielle          13  5 

Capelle aan den IJssel          20  36 

Goeree-Overflakkee            8  11 

Hellevoetsluis          14  6 

Krimpen aan den IJssel          15  9 

Lansingerland          16  22 

Maassluis            8  10 

Nissewaard          41  43 

Ridderkerk          13  23 

Rotterdam        316  320 

Schiedam          31  46 

Vlaardingen          32  26 

Westvoorne            5  2 

Tabel 1.3.3 

 

 
Toelichting productie crisisinterventies 

 

Ook in het tweede kwartaal zien we een forse overproductie van het aantal crisisinterventies. Hier is mogelijk sprake van een Corona effect: Begin 2020 
zagen we bij het begin van de coronacrisis een opvallende terugloop van het aantal crisesmeldingen van lokale teams en scholen, zij zagen in die tijd immers 
minder kinderen en kwamen minder vaak ‘achter de voordeur’. Corona lijkt ook effect gehad te hebben op de jongeren waarbij we meer psychische 
klachten zien. Dit heeft nu ook zichtbaar effect op het aantal crises.   
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1.4 Productie/ financiële uitputting totaal 
 
Productie en financiering pxq (inclusieve GI) 

productie in euro’s 
(geëxtrapoleerd) 

Beschikt bedrag 2021 voor de 
totale productie 

Verschil in productie en  
beschikt in €  

Verschil in productie en 
beschikt in % 

€      40.250.537  

 
€ 41.668.282  

 
€    -1.417.746  

 
-3,40% 

 
Tabel 1.4.1 

Prognose meerkosten IVH 
Op 2 juli hebben wij van het AB duidelijkheid gekregen over de wijze waarop wij de meerkosten voor de uitvoering van drang/ IVH kunnen financieren en 
verantwoorden. Hierbij is gevraagd om te doen wat nodig is, inzichtelijk te maken welke extra personele inzet is gerealiseerd en hoe dat zich financieel 
vertaald.  

 
Extra inzet personeel voor uitvoering drang Q2 Prognose 2021 

Personele inzet Drang (in dienst en inhuur) 20 fte 30fte 

Waarvan gedekt door financiering pxq  9 fte 16 fte 
Tabel 1.4.2 

 
Op basis van deze inzet betekent dit een verwacht tekort van 1,9 mln in 2021. Dit bedrag is bepaald aan de hand van het aantal ingezette FTE’s Drang 
(vertaald in uren) minus het aantal fte’s voor de productie drang/verlengde drang (vertaald in uren, volgens KPMG rapport) maal het geïndexeerde KPMG 
uurtarief. Dit tekort wordt, zoals in de antwoordbrief van het AB van 2 juli aangegeven, gefinancierd uit de beschikte lumpsum financiering en de verwachte 
onderproductie 
 
Consultatie & Advies: 
Op basis van de met de gemeenten afgesproken ureninzet van de medewerkers Consultatie & Advies per gemeenten is de verwachte inzet € 615,000,-.  
.
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2. Overige producten 
 
2.1 KSCD 

 
Diagnostiek (KSCD) 

Product Geraamd aantal 
2020 

Gerealiseerd t/m 
Q2 

 Extrapolatie  
 2021 

Beslissingsondersteunend 110 62 1722124 

Intelligentie onderzoeken 30 13 1626 

Instemmingsverklaringen  420 169 316320 
Tabel 2.1.1 

 

Toelichting | Productie betreft het aantal afgesloten onderzoeken/ afgegeven instemmingsverklaringen  in het betreffende kwartaal. 

 
KPI KSCD  

KPI Q2 Q1 2021 Q4 2020 

beslissingsondersteunend 
onderzoek < 90 dagen 

43% 13% 11% 

Doorlooptijd 
beslissingsondersteunend 
onderzoek  

146 160 173,1 

Tabel 2.1.2 
 
 

Toelichting realisatie KSCD 
 
Beslissingsondersteunende onderzoeken betreffen onderzoeken in opdracht van de rechtbank en/of in opdracht van de jeugdbeschermer. Bij de 
onderzoeken worden vaak alle gezinsleden betrokken en de resultaten worden benut voor ingrijpende besluitvorming, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen of 
perspectief bepalingen (kan een kind –op termijn- weer terug naar huis). Instemmingsverklaringen zijn wettelijk verplichte onderzoeken voor kinderen 
waarbij sprake is van gesloten plaatsing.  
 
Van de KSCD producten zijn de beslissingsondersteunende onderzoeken het meest complex en arbeidsintensief. Aan deze onderzoeken worden hoge 
kwaliteitseisen gesteld en ook tijdigheid is van belang. Voor de uitvoering van deze onderzoeken hebben we de ambitie dat zij binnen een termijn van drie 
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maanden moet worden afgerond. Dit is echter zeer ambitieus. Zo is er vaak sprake van no show en is er tijd nodig om het onderzoek op te starten. Het gaat 
hier immers altijd om complexe problematiek, er is vaak sprake van een complex en verstoord gezinssysteem en het onderzoeksresultaat heeft vaak grote 
consequenties. Door de processen te optimaliseren en de ondersteuning te verbeteren hebben we in 2020 ingezet op het verbeteren van de resultaten.   
 
In 2020 hebben we echter vanwege corona veel last gehad van stagnatie op de doorlooptijden omdat onderzoeken konden niet tijdig worden afgerond. 
Deze achterstand hebben we inmiddels in kunnen halen en we zien nu een positieve ontwikkeling: 43% van de onderzoeken kunnen binnen 90 dagen 
worden afgerond en de gemiddelde doorlooptijd is terug gebracht naar 146 dagen.  
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2.2 Ondersteuningsproducten IVH 
 
Consultatie & Advies: 
Met uitzondering van de gemeente  Maassluis hebben alle gemeenten er in 2021 voor gekozen om het gehele jaar gebruik te maken van de Consultatie & 
Advies uren in 2021. De gemeente Maassluis heeft hier alleen het eerste half jaar gebruik van gemaakt.  
Op basis van de afgesproken inzet is de verwachte uitputting van dit onderdeel van de  subsidie 2021 € 615,000,-.  
 
Inzet transformatiefonds 
Onderstaande trainingen/workshops zijn gegeven in het 1e halfjaar 2021: 
 

Gemeente 

Training motiveren 
tot deelname 
(Verandertaal 
uitlokken) 

Training Regie 
voeren tijdens een 
netwerk overleg 

Workshop Ethische 
dilemma's 

Training Juridische 
Kwesties familie- 
en Jeugdrecht 

Methodische 
Casuïstiekbespreking 
(MCB) 

Training Juridische 
Kwesties 
verdieping 

Nissewaard 2 2 1 1     

Goeree 
Overflakkee 1 1 1       

Rotterdam 2 4 3 2     

Lansingerland          1   

Krimpen       1     

Vlaardingen        1     

Capelle           1 
Tabel 2.2.1 
 

Toelichting 
Vanuit de transformatiesubsidie, toegekend door de GRJR, heeft JBRR ook in Q2 2021 diverse diensten in kunnen zetten in de 15 gemeenten in de regio 
Rotterdam Rijnmond. In de kwartaal overleggen GI - gemeenten. staat het verloop van de inzet vanuit de transformatiesubsidie standaard op de agenda. 
Eind 2021 zullen alle aangevraagde trainingen geleverd zijn.  
De uitputting van de transformatiesubsidie t/m Q2 2021 is € 109.546. 
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2.3 Team zorgbemiddeling 
 
Realisatie aanvullende werkzaamheden 

Aanvullende werkzaamheden 2021 Geraamde inzet 2021 Realisatie Q1 Realisatie Q2 

Inzet ASR  100 zaken  11 zaken 8 zaken 

Administratieve afhandeling 4300 bestellingen  1312 bestellingen 1243 

Vraagbaakfunctie bestelproces Op basis van 4300 bestellingen  6392 mails 5665 

Inzet LVB 9 upw  9 upw 9 upw 

Inzet Forensische Tafel Voorbereiding 240 zaken  57 zaken 67  

Inzet Routeringspunt complexe echtscheidingen 120 zaken per jaar  28 zaken 48 zaken 

Tabel 2.3.1 

 
Toelichting realisatie aanvullende werkzaamheden TZB 
 
ASR-doelgroep + JR 18- 
Het knelpunt bij complexe casuïstiek voor de ASR-doelgroep is dat het aanbod binnen verschillende financieringsstromen valt. Er is veel onduidelijkheid over 

wat valt onder de WMO en wat valt er onder de jeugdwet. Dit komt door onbekendheid en onduidelijke kaders. 

 
De Forensische tafel (Perceel E) 
Q2 we zien een stijging van zaken. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, Op verzoek van de accountmanagers van de zorgaanbieders 

worden verlengingen voor een half jaar afgegeven terwijl een gemiddelde behandeling 1 tot 2 jaar duurt. Dit zorgt voor extra administratieve last. 

Verlengingen zijn nodig vanwege de complexiteit van de doelgroep: er is een lang motivatietraject nodig en er is regelmatig sprake van no show.  

 

Complexe echtscheiding 
Enver heeft een wachtlijst met betrekking tot de ouderschapsbemiddeling zaken. Er zijn nu een aantal zaken naar Horizon gezet.  Het aanleveren van de 

documenten van de rechtbank gaat beter. De zorgaanbieders geven aan dat er veel vraag is naar hulpverlening in complexe scheidingszaken. Er is een 

nauwe samenwerking met de rechtbank en de zorgaanbieders. De lijnen zijn kort en men weet elkaar te vinden.  
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Aantal zorgaanvragen specialistische hulp GI’s 

Perceel 2020 KW 2 2020 KW 3 2020 KW 4 2021 KW 1 2021 KW 2 

A (pleegzorg) 58 44 76 52 77 

B1 (groep zonder behandeling) 1 6 6 9 7 

B2 (gesloten jeugdhulp) 26 22 16 32 26 

B3 (groep met behandeling) 32 24 60 60 54 

B4 (besloten GGZ) 0 3 3 4 1 

C1 (gezinshuis) 2 6 6 8 2 

C2 (Begeleid wonen) 21 16 17 23 24 

C3 (Beschermd wonen) 1 2 1 2 2 

D (Dagbehandeling) 10 24 22 35 16 

E (Ambulant) 156 136 202 222 169 

F Ambulant (crisis) 100 84 98 112 106 

F 24-uurs (crisis) 51 57 66 49 70 

F Pleegzorg (crisis) 34 41 44 27 32 

G (basis GGZ) 10 7 19 18 13 

I (Lokale hulp) 42 57 57 71 54 

Totaal 544 529 693 724 653 
Tabel 2.3.2 
 
 

Toelichting zorgaanvragen GI’s 
Ten opzicht van Q1 2021 is het totaal aantal aanvragen in Q2 met 71 gedaald. Ondanks de daling is het aantal aanvragen crisis ambulant nog wel hoog. Het 
aantal aanvragen 24 uur crisis is zelfs met 21 aanvragen toegenomen. Dit beeld sluit aan bij het toenemende beroep op het crisisteam waar ook in het 
tweede kwartaal nog sprake van was. Alhoewel er mogelijk wel een verband is met de corona maatregelen is het wel een zorgelijke ontwikkeling.  
 
Op de percelen D dagbehandeling en E ambulant is ten opzichte van Q1 wel een daling zichtbaar. Voor de ambulante hulp geldt wel dat het aantal 
aanvragen nog wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Hier speelt Corona en het feit dat jongeren langdurig niet naar school zijn geweest vanwege de 
coronamaatregelen een rol. In Q1 zagen we een verdubbeling van de gesloten plaatsing in vergelijking met Q4 2020. Daar is nu sprake van een daling ten 
opzichte van Q1 en komt het aantal aanvragen weer overeen met het beeld van het eerste half jaar van 2020.  
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