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Over ons
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSSJBJR) is onderdeel van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor
onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders.
Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
biedt hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
Een beperking is levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk.

Omzet JBJR 2019: € 80,3 miljoen
355 gemeenten onder

39 contracten met jeugdzorgregio’s

contract

en hoofdaannemers

SROI

Organisatie informatie

Binnen Partners voor Jeugd hebben we oog voor duurzaamheid
en Social Return on Investment (SROI). Dit komt terug in initiatieven en structurele activiteiten binnen de organisatie. Bij de
inkoop door de ondersteunende afdelingen wordt standaard
gekeken naar sociale leveranciers en samenwerking met leerbedrijven. Voor schoonmaak, logistiek en opslag, vormgeving,
drukwerk en de dagelijkse catering op het hoofdkantoor wordt
samengewerkt met organisaties welke mensen in dienst hebben
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het huren van locaties
buiten kantoor wordt nadrukkelijk gelet op sociale horecagelegenheden.

Medewerkers JBJR op 31-12-2019: 858

Totale SROI investering in 2019: €

586.909

318 instroom 2019
247 uitstroom 2019
25 stagiaires

Gemiddelde looptijd maatregelen
587.000

302.000
118.000

2017

2018
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Ondertoezichtstelling

Voogdij

Jeugdreclassering

Drang
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Expertisecentrum William Schrikker
Ons Expertisecentrum verbindt wetenschappelijke kennis met
praktijkkennis en cliëntervaringen en vertaalt dit in concreet
toepasbare kennis, methoden, tools, innovatieve projecten en
opleidingen. WSS JBJR kan rekenen op ondersteuning vanuit het
Expertisecentrum in de vorm van inhoudelijke ondersteuning,
juridische ondersteuning, opleidingen, aangepaste methoden, projecten en tools. Op die manier kunnen we de
best mogelijke jeugdzorg leveren.
Daarnaast werkt het Expertisecentrum in alle jeugdzorgregio’s voor externe klanten, gemeenten, wijkteams en
(jeugd)zorgaanbieders.
Voor meer info:
www.williamschrikkerexpertise.nl
www.jeugdzorgleert.nl

700
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Facts Expertisecentrum
4.179 juridische consultaties
56 bijeenkomsten inhoudelijke consultaties
2 keer moreel beraad
1.888 deelnemers aan 69 verschillende trainingen
34 jeugdzorgwerkers gecertificeerd
24 supervisietrajecten
26 teamtrainingen

Top 5 trainingen
Leerlijn voor nieuwe jeugdzorgwerkers
Licht verstandelijk beperkt en opvoeden
Basistraining Veilig werken en omgaan met agressie
Uitvoeren gezagsbeëindigende maatregel (voogdij) WSJBJR
Jeugdreclassering 2.0: Op weg naar succes
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Aantal unieke cliënten (peildatum 1 januari 2020)

Ontwikkelingen per stad (4G)
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2016
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Aantal uit huis
geplaatsten

Verdeling soort verblijf (peildatum 1 januari 2020)
4.421

4.222

4.154

4.160

4.301

4.242

4.072

Pleegzorg/ gezinshuis
Leefgroep
Gesloten jeugdhulp
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Het succes van de pleeggezinnen en gezinshuizen in geval van uithuisplaatsing blijft toenemen en het verblijf in een leefgroep of een instelling blijft dalen.

Inzichten op basis van data: de beste zorg voor kinderen en ouders
Het totaal aantal en aandeel uithuisplaatsingen daalt verder
naar 42%
Het aandeel plaatsingen in pleeggezinnen en
gezinshuizen blijft stijgen naar 71%

De wijze waarop wij continu en systematisch werken aan de kwaliteit
van onze zorg
De zorg voor collega’s om hun werk optimaal en met plezier uit te
kunnen voeren

Het aandeel gesloten plaatsingen lijkt te
stabiliseren rond 2%

Onze participatie bij de veranderingen in de veiligheidsketen

Incidenten en calamiteiten

Klachten en incidenten
Aard van de klacht
71%

Rapportage

8%

Overig

77 klachten
in 2019

Gegrond
Ongegrond
Deels gegrond
Geen oordeel
Niet ontvankelijk

Meldingen geweld
Meldingen door ketenpartner
Calamiteitsmeldingen

1

2
11

130

113

Andere meldingen

13%

Oordeel commissie

3

Incidenten

Uitvoering
8%

Onze activiteiten voor het verder verbeteren van zicht en regie op veiligheid van jeugdigen
De tevredenheid van cliënten over onze dienstverlening

Het aandeel plaatsingen in een leefgroep blijft
dalen naar 31%

Bejegening

Wij willen zoveel mogelijk inzicht geven in:

6%

4%

8%
52%

30%

William Schrikker Stichting
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
Tel:
Web:

088 52 60 00 0
www.williamschrikker.nl
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