DE JEUGDBESCHERMING
IS ER VOOR JOU!
Er zijn zorgen over jou en de Jeugdbescherming is
bij jou betrokken. Er komt op dit moment misschien
veel op je af. Dat beseffen wij.
Wat wij doen, wat je van ons kunt verwachten en
wat jouw rechten zijn lees je in deze folder.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU DOEN?
We luisteren graag naar jou. Je kunt je verhaal bij ons kwijt en je mag
alles vertellen, over school, thuis of wat je in je vrije tijd doet. De jeugdbeschermer kijkt daarna wat er nodig is. Hij of zij wil de situatie voor jou
verbeteren - thuis, in een pleeggezin of groep.
De jeugdbeschermer schrijft daar samen met jou een plan voor en
overlegt ook met je ouders en/of opvoeders. Jouw mening is daarbij
heel belangrijk. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat er iets
verandert in jouw situatie.
WIJ WILLEN JE HELPEN, ZODAT JIJ
EEN ZO VEILIG MOGELIJKE EN
ONBEZORGDE JEUGD KAN DOORMAKEN.

RATEN.

OU TE P
WAT FIJN OM MET J

EINDELIJK LUISTERT ER IEMA
ND

Wij gaan met jou in gesprek, luisteren naar wat jij belangrijk vindt
en spreken met de belangrijke mensen om jou heen, zoals je ouders/
opvoeders, andere familieleden en docenten.
Wij zetten hulp in om jou te helpen met de problemen die jij ervaart,
bijvoorbeeld om het contact met je ouders te verbeteren.
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ECHT NAAR MIJ.

JEUGDBESCHERMINGSMAATREGELEN
De rechtbank besluit dat er een maatregel komt,
omdat er zorgen zijn bij jou thuis. Of omdat het
niet goed gaat met jou. Wij krijgen de opdracht
om deze jeugdbeschermingsmaatregel uit te
voeren. De maatregelen zijn:
n De ondertoezichtstelling (OTS) of
de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS);
n De voogdijmaatregel;
n Jeugdreclassering.
WAT IS EEN ONDERTOEZICHTSTELLING?
Als je onder toezicht wordt geplaatst
door de kinderrechter, gaat een jeugdbeschermer jou en je ouders/opvoeders
ondersteunen en begeleiden.

Een ondertoezichtstelling (OTS) betekent dat de
jeugdbeschermer samen met jou en je ouders
of opvoeders gaat bekijken wat er voor jou kan
verbeteren. We kijken ook hoe het met je broertjes en zusjes gaat. De OTS duurt voor jongeren
tot 18 jaar maximaal één jaar. Een VOTS duurt
maximaal drie maanden.
Loopt een (V)OTS ten einde? Dan kijkt
de jeugdbeschermer samen met jou en je
ouders/opvoeders en hulpverleners of
de doelen zijn behaald. De uitkomst
bepaalt of er wel of geen verlenging
van de OTS aan de kinderrechter
wordt gevraagd.

ZIJN ER ZORGEN OVER JOUW SITUATIE?
DAN WERKEN WIJ SAMEN AAN JOUW VEILIGHEID. NET ZO LANG TOT JE
OUDERS OF OPVOEDERS DE ZORG WEER VOLLEDIG KUNNEN OVERNEMEN.
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JEUGDBESCHERMINGSMAATREGELEN (VERVOLG)
WAT IS EEN VOOGDIJMAATREGEL?
Als je ouders (tijdelijk) geen beslissingen over
jou kunnen nemen, moet iemand anders dit
doen. De kinderrechter beslist hierover.
Allereerst kijkt de kinderrechter of een familielid of bekende van jou deze taak op zich kan
nemen. Zo niet, dan kan Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond de voogdij over jou toegewezen krijgen.
Onze jeugdbeschermer neemt dan de belangrijke beslissingen voor jou over. Bijvoorbeeld als
je naar een andere school moet, dan moeten wij
daar toestemming voor geven.
De jeugdbeschermer bepaalt door wie jij wordt opgevoed, houdt toezicht en treedt op als wettelijke
vertegenwoordiger. Dat betekent bijvoorbeeld dat
wij een handtekening zetten onder documenten
waar die van een ouder/opvoeder nodig is.

De voogdijmaatregel loopt tot jij 18 jaar wordt,
omdat jij daarna voor de wet meerderjarig bent.
WAT IS JEUGDRECLASSERING?
Je kunt een jeugdreclasseringsmaatregel
krijgen van de rechter als je 12 tot 18 jaar oud
bent en een strafbaar feit hebt gepleegd, of
daarvan wordt verdacht. De jeugdbeschermer
voert begeleiding en controle uit als een jongere
van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt.
Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is
herhaling of terugval (recidive) te voorkomen.
De jeugdbeschermer volgt hoe het gaat met
jou en controleert of jij je aan de voorwaarden
houdt. De jeugdbeschermer kan hulp inzetten
als dat nodig is. Het doel is om jou weer op het
rechte pad te brengen en te houden. Wij vinden
het belangrijk dat je een goede toekomst krijgt.
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HOE WERKT HET?
STAP 1: KENNISMAKEN
Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter maakt de jeugdbeschermer kennis met jou en je ouders of opvoeders. De jeugdbeschermer vertelt wat de maatregel inhoudt, hoe jullie het beste kunnen
samenwerken en beantwoordt jouw vragen. Je kunt vooraf een aantal
vragen voor jezelf opschrijven en meenemen naar het gesprek.
STAP 2: WAT GAAT GOED EN WAT KAN BETER?
We willen er samen met jou en je ouders of opvoeders voor
zorgen dat jouw situatie verbetert. Hiervoor is het nodig
JIJ ER BENT
S
D
IN
S
dat de jeugdbeschermer bespreekt hoe het bij jou
thuis gaat. Wat vinden jullie op dit moment goed gaan?
GEBEURT ER EINDELIJK WEER
EENS
En wat gaat er minder goed?

05

Jouw mening is heel belangrijk. Onze jeugdbeschermer
wil jou beter leren kennen en vraagt ook andere mensen
naar hun mening, zoals familie, school en eerdere
hulpverleners. Dit wordt altijd met jou besproken.

IETS POSITIEFS.

HOE WERKT HET? (VERVOLG)
STAP 3: DOELEN OPSTELLEN EN HULP INZETTEN
De jeugdbeschermer kijkt samen met jou en je ouders/opvoeders
naar wat er belangrijk is voor jou. Samen maken jullie doelen om
de komende periode aan te werken.
Jouw bijdrage is hierbij heel belangrijk, het gaat tenslotte over jou!
Daarom vraagt een jeugdbeschermer voor het gesprek naar jouw
wensen. Dit nemen wij mee in het plan.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat jouw leven verbetert en
wordt duidelijk welke hulp jullie hierbij nodig hebben.
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CRISISINTERVENTIE EN
INTENSIEVE VRIJWILLIGE HULP
WAT IS CRISISINTERVENTIE?
Als er direct hulp nodig is, kan een medewerker
van het crisisinterventieteam direct hulp inzetten. Dit kan 24 uur per dag. Iedereen kan om
hulp vragen: jijzelf, je ouders én professionals
als politie, ziekenhuizen, wijkteams, scholen,
de huisarts of andere hulpverleners. De medewerker overlegt met jou, je ouders en andere
betrokkenen wat er nodig is om ervoor te zorgen
dat het zo snel mogelijk weer goed gaat.
Is de crisis voorbij? Dan bekijkt de medewerker
of er verdere hulp en ondersteuning nodig is.
De hulp is in principe vrijwillig. Als dit niet kan
en er zijn wel grote zorgen om jou, dan kan
de medewerker jou aanmelden bij het jeugdbeschermingsplein of de Raad voor de Kinderbescherming.

WAT IS INTENSIEVE VRIJWILLIGE HULP?
Als de zorgen over jou zó serieus zijn, en er iets
mòet gebeuren, kan een jeugdbeschermer een
laatste poging doen om samen de problemen
op te lossen. Tegelijkertijd kan de Raad voor de
Kinderbescherming met een onderzoek starten.
Terwijl zij onderzoeken of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is, gaat de jeugdbeschermer
met het gezin aan de slag om zo snel mogelijk
jouw situatie te verbeteren. Zo gaat er geen tijd
verloren. De jeugdbeschermer informeert de
Raad voor de Kinderbescherming over de
resultaten.
Is het niet gelukt jouw situatie voldoende te
verbeteren, dan kan de Raad beslissen om een
jeugdbeschermingsmaatregel aan de rechter
te vragen.
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WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
n

n

n

n

Je hebt het recht om van je jeugdbeschermer
uitleg te krijgen over wat hij voor je kan doen.
Je hebt het recht om betrokken te worden bij
het maken en uitvoeren van het gezinsplan ter
verbetering van jouw (opvoed)situatie. Je hebt
hierbij het recht om jouw mening te geven en
terug te horen wat hiermee gedaan is.
Ben je ouder dan 12 jaar? Dan heb je het recht
om je dossier in te zien.
Als je onder toezicht staat kan je jeugdbeschermer een schriftelijke aanwijzing
geven. Een schriftelijke aanwijzing is een
belangrijke brief waarin staat dat je het
advies van de jeugdbeschermer moet
opvolgen. Ben je ouder dan 12 jaar?
Dan heb je het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.

n

Ben je het niet eens met de keuzes van of
de samenwerking met je jeugdbeschermer?
Bespreek dit dan met hem of haar. Kom je er in
een gesprek niet uit? Dan heb je het recht om
een klacht in te dienen. Meer informatie staat
op www.jbrr.nl.

JONGERENRAAD
“KAN IK MET ANDERE JONGEREN PRATEN?”
Om ervaringen uit te wisselen met andere
jongeren, kun je contact opnemen met de
jongerenraad. Dit zijn jongeren die zelf ook te
maken hebben (gehad) met JBRR.
De jongerenraad komt op voor de belangen
van ouders en jongeren. Zij geven gevraagd en
ongevraagd advies aan JBRR over allerlei
onderwerpen.
De jongerenraad is altijd op zoek naar nieuwe
leden. Dus wil je in gesprek met andere jongeren
of ouders? E-mail naar cliëntenraad@jbrr.nl.
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“DOOR DEEL TE NEMEN AAN D
E JONGERENRAAD
HELP IK UITEINDELIJK OOK MIJZELF. ”

“Met mijn ervaringen kan ik zorgen voor
een goede aansluiting met jongeren en
het is leuk om andere jongeren te leren
kennen.”

MARIO (16 JAAR)
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DOSSIER
Voor ieder gezin maken we een dossier (een map) aan. In het dossier staan
de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres
en Burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening.
“HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?”
Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen gelezen
worden. Alleen ouders en kinderen die in het dossier voorkomen,
hebben het recht om de gegevens over henzelf in te zien.
“HOE LANG BEWAREN JULLIE MIJN DOSSIER?”
Na afsluiting van de hulpverlening wordt een dossier
15 jaar bewaard. Wil je niet dat jouw gegevens bewaard
worden? Je kan een verzoek indienen om de gegevens
die op jou betrekking hebben, te vernietigen.
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EINDELIJK KAN IK M
IJN PROBLEMEN
ACHTER ME LATEN

EN VERDER MET MIJN LEVEN.

VANAF 12 JAAR MAG JE JE DOSSIER INZIEN!
Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hun dossier zelf inzien. Vanaf 12 jaar
mag jij jouw mening geven over wel of geen inzage van je dossier als
je ouders hierom vragen. Bij een goede reden kunnen we kiezen voor
geen inzage door ouders.

DOSSIER (VERVOLG)
Willen anderen het zien? Dan is toestemming nodig van ouders
met gezag. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan mag je bepalen of we
je ouders/opvoeders inzage in jouw dossier geven. Ouders met
gezag mogen wel informatie over hun kind inzien.
Vraag het aan jouw jeugdbeschermer als je jouw dossier wilt
inzien. Staat er informatie in die volgens jou niet klopt?
Laat dit dan aan je jeugdbeschermer weten.

WIL JE MEER WETEN
OVER ONZE HULPVERLENING?
Kijk op www.jbrr.nl of bel met
jouw jeugdbeschermer op
telefoonnummer 010 233 00 00.
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DE JEUGDBESCHERMING
IS ER VOOR JOU!
Ons adres
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Dynamostraat 16, 3083 AK Rotterdam
010 233 00 00 • info@jbrr.nl • www.jbrr.nl

