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JEUGDBESCHERMING 

ROTTERDAM RIJNMOND 

Samen voor het kind 

 

WE BIEDEN HULP EN ONDERSTEUNING ALS ER 

ERNSTIGE PROBLEMEN MET  DE OPVOEDING VAN DE 

KIND(EREN) ZIJN. WE WILLEN DE SITUATIE THUIS 

VERBETEREN EN VOORKOMEN DAT DE PROBLEMEN 

ERGER WORDEN. 

Lukt het niet om de problemen in de 

opvoeding op te lossen? Onze 

jeugdbeschermer grijpt in als de 

veiligheid en/of ontwikkeling van 

kinderen in gevaar is. Dit moeten wij 

melden bij de Raad voor de 

Kinderbescherming. De Raad voor de 

Kinderbescherming onderzoekt de 

situatie waarin de kinderen opgroeien. 

Op basis van dit onderzoek kan de 

rechter besluiten dat een 

jeugdbeschermingsmaatregel nodig is. 

Een jeugdbeschermingsmaatregel is een 

vorm van verplichte hulp en toezicht bij 

de opvoeding. Jeugdbescherming 

Rotterdam Rijnmond voert de 

jeugdbeschermingsmaatregelen uit. Er 

zijn vier mogelijkheden: 

 

1. Jeugdbescherming met drang:  

deze hulp is niet verplicht maar ook niet 

vrijblijvend. We stimuleren het gezin de 

problemen zelf op te lossen.  

 

2. Ondertoezichtstelling:  

het gezag van ouders over de kind(eren) 

wordt beperkt. Ouders blijven 

verantwoordelijk voor de kinderen. 

Ouders zijn verplicht de (schriftelijke) 

aanwijzingen van de jeugdbeschermer 

op te volgen. 

 

 

 

3. Voogdij:  

de jeugdbeschermer neemt de 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

van het kind over. De jeugdbeschermer 

bepaalt wie het kind opvoedt, houdt 

toezicht, treedt op als wettelijke 

vertegenwoordiger en beheert het 

vermogen van het kind. 

 

4. Jeugdreclassering:  

de rechter kan jeugdreclassering 

opleggen aan kinderen van 12-18/23 jaar 

die een strafbaar feit plegen. 

Jeugdreclassering is een combinatie van 

intensieve begeleiding en controle. Het 

doel van jeugdreclassering is te 

voorkomen dat de jeugdige opnieuw de 

fout in gaat. 

 

Onze werkwijze  

Wij stimuleren en helpen het gezin de 

problemen zelf op te lossen. Wij werken 

samen met ouders, het sociale netwerk 

van het gezin en de professionele 

hulpverlening. Onze jeugdbeschermers 

zorgen voor samenhang in de hulp die 

het gezin krijgt. We maken samen een 

plan. In dat plan staat wat er moet 

verbeteren om weer zonder onze hulp 

verder te kunnen.  
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Spoed 

In spoedsituaties kunnen wij direct hulp 

inzetten. Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar via telefoonnummer 010 233 

0000. 

 

Meer informatie  

Voor vragen neemt u contact op met uw 

jeugdbeschermer, telefoon 010 233 

0000. Kijk voor meer informatie op 

www.jbrr.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeugdbescherming 
rotterdam 
rijnmond 
Delftseplein 29,  

3013 AA Rotterdam  

T 010 233 00 00  

F 010 478 27 22  

E info@jbrr.nl  

www.jbrr.nl 

IEDER KIND HEEFT HET RECHT OM VEILIG 

OP TE GROEIEN. 

http://www.jbrr.nl/

