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ALTIJD SAMEN VOOR
HET KIND
Wat kunt u van ons verwachten?

ZIJN ER ZORGEN OVER DE VEILIGHEID EN/OF ONTWIKKELING
VAN UW KIND? WIJ WERKEN SAMEN MET U EN UW NETWERK
AAN EEN VEILIGE OPVOEDSITUATIE. NET ZO LANG TOT
OUDERS DE ZORG WEER VOLLEDIG KUNNEN OVERNEMEN.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
De jeugdbeschermer helpt u om zelf de
regie over de opvoeding van uw kind
terug te pakken. Hierbij maakt de
jeugdbeschermer gebruik van de hulp die
in uw gezin aanwezig is. Samen met uw
gezin, sociale netwerk en de betrokken
hulpverleners, kijkt hij wat er nodig is om
uw kind veilig thuis te laten opgroeien.
De jeugdbeschermer maakt samen met
uw gezin duidelijke afspraken en zet die
op papier. Dat is het gezinsplan. U mag
samen met uw netwerk ook een
(schriftelijk) voorstel doen met duidelijke
afspraken. De jeugdbeschermer bekijket
samen met u of dit passend is en ziet
erop toe dat alle betrokkenen zich aan de
afspraken houden. Om zo de bedreigde
veiligheid en ontwikkeling van uw kind
een halt toe te roepen. Waar dat kan
zonder het verplichte karakter van een
jeugd-beschermingsmaatregel of
jeugdreclassering.

Jeugdbescherming met drang:
een laatste stok achter de deur
De zorgen om uw kind zijn serieus. De
jeugdbeschermer doet een laatste
dringende poging om ouders te
stimuleren de problemen op te lossen.
Tegelijkertijd met deze laatste dringende
poging, kan de Raad voor de
Kinderbescherming een onderzoek
starten of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is.

Vaak heeft de dreiging van een
jeugdbeschermings-maatregel tot gevolg
dat ouders gemotiveerd raken om hun
situatie alsnog aan te pakken. Verbetert
de situatie voor uw kind niet, dan grijpt de
overheid in. De kinderrechter kan op
advies van de Raad voor de
Kinderbescherming een maatregel voor
jeugdbescherming opleggen.

Ondertoezichtstelling: verplichte
hulp en toezicht bij de opvoeding
Komt de ontwikkeling of veiligheid van
uw kind in gevaar? Dan kan de
kinderrechter uw kind onder toezicht
stellen. Uw gezin krijgt verplichte hulp en
toezicht van een jeugdbeschermer. Hoe
lang de ondertoezichtstelling duurt,
bepaalt de kinderrechter. Hij spreekt een
ondertoezichtstelling uit voor maximaal
één jaar. De jeugdbeschermer kijkt
samen met u wat er moet gebeuren om
de opvoeding en verzorging van uw kind
te verbeteren en schrijft dit in een
gezinsplan. U blijft verantwoordelijk voor
uw kind. De jeugdbeschermer kan wel
bepaalde dingen over de opvoeding van
uw kind eisen. Bijvoorbeeld dat uw kind
huiswerkbegeleiding krijgt of bepaalde
hulp. Houdt u zich hier niet aan, kan een
(schriftelijke) aanwijzing volgen. U bent
verplicht de aanwijzing op te volgen.
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Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn het

voeren. Er zijn verschillende vormen
van jeugdreclasseringsbegeleiding
mogelijk. Dit is afhankelijk van het delict,

gezag voor hun kinderen uit te voeren,
moet iemand anders dit doen. De
kinderrechter beslist hierover. Allereerst
kijkt de kinderrechter of een familielid of
bekende deze taak op zich kan nemen.
Zo niet, dan kan Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond de voogdij over uw
kind toegewezen krijgen. De

de persoonlijkheid en omstandigheden
van een jeugdige. In alle gevallen maakt
de jeugdbeschermer een plan met
duidelijke afspraken met de jeugdige en
de ouders. Daarin gaat het niet alleen
over het delict maar onder andere ook
over school, werk, vrienden, vrije tijd en
thuis. De jeugdbeschermer ziet erop toe

Voogdij: we nemen tijdelijk de
verantwoordelijkheid over

ONZE BEMOEIENIS IS ZO KORT ALS
MOGELIJK EN ZO LANG ALS NOODZAKELIJK.
jeugdbeschermer neemt de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van uw kind over. Hij bepaalt door wie
uw kind wordt opgevoed, houdt toezicht,
treedt op als wettelijke vertegenwoordiger en beheert het vermogen van
uw kind. Contact tussen ouders en kind
blijft belangrijk. De jeugdbeschermer
informeert u hoe het met uw kind gaat.
Indien mogelijk, zorgt de jeugdbeschermer ervoor dat ouders en kind
elkaar kunnen zien.

Kan uw kind thuis blijven wonen?
In de meeste gevallen wonen kinderen
die onder toezicht staan thuis. Voogdijkinderen wonen meestal niet bij ouders,
maar in een pleeggezin of instelling.
Samen met het (pleeg)gezin en het
sociale netwerk van het gezin bekijken
we wat er nodig is om een goede
verzorging en opvoeding te bieden voor
het kind. Dit leggen we vast in een
gezinsplan met duidelijke afspraken.

Jeugdreclassering: bij schoolverzuim en strafbare feiten
Heeft uw kind een strafbaar feit
gepleegd? Spijbelt hij vaak? De
Rechtbank, de Officier van Justitie en/of
de Raad voor de Kinderbescherming,
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kan jeugdigen tussen 12 en 18 jaar
begeleiding van jeugdreclassering
opleggen. Jeugdreclassering is een
combinatie van intensieve begeleiding
en controle met als doel te voorkomen
dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat.
Het Openbaar Ministerie vraagt
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
om jeugdreclassering uit te

dat uw kind de afspraken nakomt. In de
meeste gevallen is jeugdreclasseringsbegeleiding niet vrijblijvend. Houdt een
jongere zich niet aan de afspraken dan
kan een voorwaardelijke straf volgen.

Wij zijn er het liefst maar voor
even
Onze bemoeienis is zo kort als mogelijk
en zo lang als noodzakelijk. Als de
gezamenlijk opgestelde doelen uit het
gezinsplan zijn bereikt, verdwijnen wij
weer. De situatie thuis is veilig genoeg.
Uw kind wordt niet langer ernstig
bedreigd in zijn ontwikkeling. Uw gezin
kan op eigen kracht verder, met hulp
van het persoonlijke netwerk of
professionele hulpverleners. Soms is
het nodig de regie over te dragen aan
het wijkteam.

Toestemming informatie
opvragen
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
wil graag uw toestemming voor het
opvragen van informatie. De
jeugdbeschermer geeft hierbij aan bij
wie, voor welk doel en welke gegevens
er opgevraagd worden. Wij kunnen in
sommige gevallen informatie opvragen
zonder uw toestemming. Uw
jeugdbeschermer kan u hierover verder
informeren.

Wilt u meer weten over onze
hulpverlening?
Kijk op www.jbrr.nl of bel uw
jeugdbeschermer op telefoonnummer
010 233 00 00.

