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JB Noord & Rechten 
Meer over Jeugdbescherming Noord 

is te vinden op  www.jbnoord.nl 

JEUGDBESCHERMING NOORD 



Als cliënt van Jeugdbescherming Noord krijg je te maken met twee 
dingen. Aan de ene kant hulp, aan de andere kant juridische zaken. 
Regels die van buitenaf worden opgelegd en waardoor je deels wordt 
ingeperkt, maar waar je ook rechten aan kunt ontlenen.

De medewerkers van JB Noord doen hun best om hier met respect 
mee om te gaan door afspraken te maken die te doen zijn voor alle 
betrokkenen. 

Toch kan het gebeuren dat je je niet goed behandeld voelt. Misschien 
omdat besluiten voor jou echt niet kloppen. Dat voor jouw gevoel je 
situatie verkeerd wordt gezien, of dat het contact met de organisatie 
of de individuele hulpverlener slecht loopt. 

In deze brochure beschrijven we wat je wel en niet kunt doen als 
er zaken zijn waar je het niet mee eens bent of waarin je graag iets 
verbeterd zou willen zien. 
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JB Noord heeft een klachtenregeling. Die is er om te zorgen 
dat cliënten met klachten altijd ergens terecht kunnen waar 
ze gehoord worden en waar hun klacht objectief beoordeeld 
wordt. Het klachtrecht is er ook voor kinderen en jongeren.

Wat  doe t  de  k lach tencommiss ie ?
De klachtencommissie beoordeelt klachten van cliënten 
en geeft advies aan de bestuurder van JB Noord. 
In de klachtencommissie zitten geen mensen die zelf 
bij JB Noord werken. De commissie is onafhankelijk.

Wat  kan  de  k lach tencommiss ie  n ie t  doen?
De klachtencommissie kan geen klachten behandelen over 
besluiten van de kinderrechter en ook kan de klachtencommissie 
geen andere gezinsvoogd aanstellen. Het klachtrecht voor JB 
Noord gaat alleen over bejegeningsklachten. Dat wil zeggen: 
de manier waarop medewerkers omgaan met cliënten. 

De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op het beleid van 
JB Noord en heeft een belangrijke functie bij het de vinger 
aan de pols houden of de organisatie en de medewerkers 
de goede dingen doen. 

Wat  doe t  de  c l i ën tenraad  n ie t ?
De cliëntenraad kan geen individuele problemen oplossen 
of belangen behartigen. Hiervoor is de vertrouwenspersoon 
jeugdzorg bij Zorgbelang. De cliëntenraad kan ook geen 
klachten behandelen. Hiervoor is de klachtencommissie. 

Wees  we lkom 
De cliëntenraad hoort wel graag wat er speelt bij (mede-)
cliënten. De meeste leden van de cliëntenraad zijn 
ervaringsdeskundig. 
Kijk op www.jbnoord.nl voor alle details en 
contactgegevens. 
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KlachtrechtDe c l iëntenraad 

Voor  jong  en  oud
Als cliënt van JB Noord 
wil je misschien zaken 
melden die niet (alleen) in je 
eigen belang zijn, maar die 
kunnen helpen om zaken 
voor andere (toekomstige) 
cliënten te verbeteren. Of 
je hebt een vraag over hoe 
anderen JB Noord ervaren. 
Dan kun je terecht bij de 
cliëntenraad van JB Noord. 



Bas i s rege l s  k lach tb r ie f
•	 voorzie de brief van je naam, handtekening;
•	 beschrijf wat de reden is van je onvrede en wat er is gebeurd;
•	 ouders en familieleden die een klacht indienen namens 

een jongere of kind, vermelden de naam van het kind en 
ook hun eigen relatie tot het kind (ouder, grootouder, oom 
of tante et cetera);

•	 vermeld over wie het gaat, wanneer het gebeurde en waar.

Stuur de brief aan:

Klachtencommissie
JB Noord
Postbus 1203
9701 BE Groningen
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Zowel kinderen als 
volwassenen kunnen 
een klacht indienen en 
daarbij advies vragen 
aan de secretaris van de 
klachtencommissie of bij 
de vertrouwenspersonen 
jeugdzorg die werken 
bij Zorgbelang. 
Kinderen jonger 
dan 12 jaar kunnen 
een klacht indienen 
via hun wettelijke 
vertegenwoordiger. 

De eers te  s tap
Als er iets niet goed loopt in de samenwerking of bejegening, 
dan is het aan te raden dat te bespreken, dus nog voordat 
het tot een klacht komt. De suggesties: 

•	 Leg de kritiek zo mogelijk eerst voor aan de medewerker 
zelf. Kondig liefst van te voren (telefonisch) aan dat je 
ergens niet tevreden over bent en daarover wilt spreken. 

•	 Is dit niet geschikt of werkt het niet, zoek dan contact 
met de leidinggevende van de medewerker. Je kunt bij de 
receptie van JB Noord vragen wie je moet hebben. 

•	 Je blijft altijd het recht houden een officiële klacht in te 
dienen. Dit moet altijd schriftelijk en er zijn wat basisregels.

•	 Belangrijk om te onthouden: de afhandeling van een klacht 
kan drie maanden of langer duren. Er staan termijnen voor 
beschreven in onze klachtenregeling (zie: www.jbnoord.nl).



Vanaf het eerste contact met 
JB Noord wordt van elke 
cliënt (en gezin) een dossier 
bijgehouden. Het dossier bevat 
persoonsgegevens als namen en 
adressen, een plan van aanpak, 
verslagen van gesprekken en 
onderzoeken. De dossiers 
blijven lang bewaard; ze mogen 
de eerste 15 jaar sowieso niet 
vernietigd worden. 

Bescherming  van  p r i vacy 
JB Noord moet zorgvuldig met cliëntgegevens omgaan. Hoe we dit 
doen, is vastgelegd in een privacyreglement. Niet iedereen mag het 
dossier inzien. Wie dat wel of niet mag, kan bepaald worden aan de 
hand van de privacywijzer. Ons privacyreglement en de privacywijzer 
staan op de website www.jbnoord.nl. Met deze privacywijzer kun je 
zien of je recht op inzage hebt. 

Bij het lezen van de privacywijzer geldt:
•	 heb je volgens de privacywijzer recht op inzage in het dossier, 

dan kun je ook een afschrift (kopie) vragen. Hiervoor kunnen 
administratiekosten in rekening worden gebracht;

•	 heb je volgens de privacywijzer geen inzagerecht, dan mag je nog 
wel altijd de stukken opvragen die strikt over jezelf gaan;

•	 ben je pleegouder dan geldt een uitzondering – je behoort dan 
wel tot de categorie ‘derden’ die volgens de privacywijzer geen 
inzagerecht hebben, maar de wet zegt dat je wel voldoende 
informatie moet krijgen over je pleegkind, diens achtergrond en 
ontwikkeling, zodat je het kind goed kunt begeleiden en opvoeden.
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Persoonsgegevens
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Recht  op  a fschr i f t 
Wie recht heeft op inzage, heeft ook recht op afschrift en correctierecht. 
Dat wil zeggen dat je een kopie kunt krijgen om te lezen wat er 
geschreven staat. Als je hierin verkeerde feiten genoemd ziet staan, dan 
zijn dat fouten en je kunt vragen de feitelijke fouten te corrigeren. Soms 
ben je het gewoon niet eens met wat er staat, maar gaat het om een 
mening van een ander en dus niet om een bewijsbaar feit. In dat geval is 
JB Noord niet verplicht het dossier te corrigeren. 

Gegevens  verw i j s index
Wij melden al onze cliënten aan bij de verwijsindex. Via dit 
signaleringssysteem kunnen hulpverleningsinstanties zien of een kind 
ook al bij een andere instelling bekend is. In de verwijsindex wordt 
gemeld dat er contact is met een hulpverleningsinstantie. Er worden 
geen inhoudelijke gegevens vastgelegd. De verwijsindex is gekoppeld 
aan de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR), zodat de gegevens 
ook vanuit de andere provincies te raadplegen zijn.  

Meer  weten  over  de  verw i j s index? 
Zie voor Groningen: www.zorgvoorjeugd.nu 
Zie voor Drenthe: www.drentseverwijsindex.nl 
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Ouders hebben recht op contact met hun kinderen en kinderen 
hebben recht op contact met hun ouder(s). Als een kind onder 
toezicht staat en uit huis geplaatst is, wordt gezocht hoe dit contact 
vorm kan krijgen. Soms moet het contact vervallen en blijft alleen nog 
het recht op informatie bestaan. Ook bij voogdij / gezagsbeëindiging 
blijft in principe recht op omgang tussen ouder en kind, tenzij de 
rechter dit nadelig vindt voor het kind.

Ouders met gezag en k inderen ouder dan 12

•	 Is er al een omgangsregeling die door de rechter was 
vastgesteld was vóór de uithuisplaatsing? Bijvoorbeeld na een 
scheiding? In dat geval blijft deze omgangsregeling bij een 
uithuisplaatsing gelden. De jeugdbeschermer kan de regeling niet 
zelfstandig wijzigen. Hij of zij moet naar de rechter om een wijziging 
van de omgangsregeling aan te vragen als dat nodig is vanwege 
de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. 

Omgangsrege l ing
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Ouders zonder gezag, grootouders, voormalige pleegouders en 
eventuele andere nauw betrokkenen ervaren natuurlijk ook de 
effecten van een uithuisplaatsing al dan niet met omgangsregeling. 
De jeugdbeschermer kan voor hen geen omgangsregeling vaststellen 
maar wel een voorstel doen. Als zij het niet eens zijn met het voorstel 
van de jeugdbeschermer voor een omgangsregeling, dan kunnen zij 
naar de rechter te gaan met een verzoek om een omgangsregeling 
vast te stellen of om een bestaande omgangsregeling aan te passen. 
Kinderen kunnen daar hulp bij vragen. Zie bladzijde 21, 22 en 23 van 
deze brochure.
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•	 Is er een omgangsregeling die door de jeugdbeschermer is 
opgesteld in de vorm van een schriftelijke aanwijzing? Dan is 
dit gedaan zonder hiervoor apart naar de rechter te gaan. Dat mag 
de jeugdbeschermer bij een uithuisplaatsing doen als er nog geen 
omgangsregeling was. Het feit dat de omgangsregeling als een 
schriftelijke aanwijzing is gegeven, betekent wel het volgende: als 
je het er niet mee eens bent, kun je de regeling voorleggen aan de 
rechter en verzoeken om wijziging van de regeling. Dit kan alleen 
als je ouder met gezag bent of kind van 12 jaar of ouder.

•	 Is er geen omgangsregeling voor ouder(s) en kind? 
In sommige situaties is contact tussen ouder(s) en kind stopgezet 
en is er ook geen omgangsregeling. Het recht op informatie blijft 
bestaan. Het gaat dan om algemene informatie. Bijvoorbeeld in 
welke klas het kind zit. Of het goed gaat op school. Hoe het gaat 
met de gezondheid. Dat soort informatie waarmee je in grote lijnen 
weet hoe het is met je kind. 



Recht  op  aanv ragen  w i j z i g ing  fo rme le 
bes l i s s ingen
Ouders met gezag en kinderen mogen wijzigingen vragen op 
beslissingen van de gezinsvoogd. Ze kunnen hier een verzoek voor 
indienen via formulieren die op onze website staan. Het gaat dan om: 
intrekken van de schriftelijke aanwijzing, wijzigen van de schriftelijke 
aanwijzing, wijzigen van de omgangsregeling bij uithuisplaatsing, 
beëindigen van de uithuisplaatsing, bekorten duur van de uithuis-
plaatsing of afzien van de wijziging van de verblijfplaats van de 
minderjarige. Het invulformulier ‘aanvraagformulier cliënten verzoek 
om beslissing’ is te downloaden vanaf onze website. Bij afwijzende 
reactie van JB Noord op wijzigingsaanvragen hebben ouders met 
gezag en kinderen het recht om de aanvraag aan de kinderrechter 
voor te leggen. 

Ouders die met ondertoezichtstelling te maken krijgen, willen vaak 
weten wat hun rechten zijn. Dit geldt ook voor jongeren en kinderen. 
We noemen hier kort de belangrijkste. 

Recht  op  be t rokkenhe id  b i j  he t  p lan 
Het is in een recht van ouders met gezag dat ze betrokken worden 
bij plannen rond hun kind. In principe hebben gezinnen het recht om 
zelf een familiegroepsplan te maken. Het is aan de jeugdbeschermer 
om te beslissen of het familiegroepsplan voldoende goed is. Als het 
niet goed is, is het de verantwoordelijkheid van de jeugdbeschermer te 
zorgen dat er alsnog een plan van aanpak komt. Wij raden aan op onze 
website de regels na te lezen die wij stellen aan een familiegroepsplan. 
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Ondertoez ichts te l l ing 



Voogdi j
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Recht  om in  hoger  be roep  te  gaan
Bij onenigheid over de beschikking/machtiging van de kinderrechter, 
bestaat meestal het recht om in hoger beroep te gaan. Dit recht 
geldt alleen niet bij een beschikking van een voorlopige onder-
toezichtstelling en ook niet altijd bij een beslissing over vervallen-
verklaring van een schriftelijke aanwijzing. Lees dus steeds de 
kleine lettertjes onder aan de beschikking van de rechter.

Recht  om gesch i l l en  voor  te  l eggen 
aan  de  k inder rech te r 
Geschillen die buiten de op op pagina 17 genoemde wijzigings-
verzoeken vallen en ook niet onder het klachtrecht (pagina 7), 
kunnen worden voorgelegd aan de kinderrechter

Als een kind zodanig opgroeit dat het in zijn of haar ontwikkeling 
ernstig wordt bedreigd en als daarbij de ouder(s) niet in staat zijn om 
de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, 
binnen een voor het kind aanvaardbaar te achten termijn, kan de 
rechter besluiten het ouderlijk gezag te beëindigen.

Gezagsbeë ind ig ing
Tot gezagsbeëindiging kan besloten worden gedurende een onder-
toezichtstelling – als daarin duidelijk wordt dat de omstandigheden 
niet acceptabel te krijgen zijn. Maar het kan ook zo zijn, dat direct 
tijdens een raadsonderzoek besloten wordt tot gezagsbeëindiging. 
De rechter beslist hierover op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Hers te l  van  gezag ? 
Het besluit tot gezagsbeëindiging wordt nooit gemakkelijk genomen. 
Het is bedoeld als een definitieve beslissing en een jeugdbeschermer 
zal - in tegenstelling tot bij een ondertoezichtstelling - niet werken aan 
herstel van de thuissituatie. Helemaal ondenkbaar is gezagsherstel 
echter niet. Soms neemt het leven van de ouder(s) of van het kind 
een zodanige wending dat gezagsherstel voor het kind het beste 
is. De rechter beslist daarover op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 



Veel van de in deze folder beschreven rechten voor ouders (met 
gezag) gelden ook voor jongeren – toch zijn er ook verschillen. 
We noemen hier enkele voorbeelden en beschrijven waar je hulp 
en advies kunt vragen! 

Meepra ten
Als je twaalf jaar of ouder bent heb je het recht om mee te praten 
over wat jouw jeugdbeschermer in de plannen en rapporten 
vastlegt. Ook als je jonger bent dan twaalf jaar mag je vragen om 
daarover mee te mogen praten. 

Moet  je  naar  een  z i t t ing?
Vanaf twaalf jaar zal de rechter je een uitnodiging sturen als er 
een zitting komt. Als het gaat over ondertoezichtstelling, voogdij 
of uithuisplaatsing bent je niet verplicht om te komen. Je mag 
dan ook een brief schrijven of laten weten dat je niet komt. Als 
het een strafzaak tegen jou is, dan moet je wel komen.

Heb je  ie t s  te  zeggen b i j  u i thu isp laa ts ing?
Stel dat de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing heeft 
gegeven, dan mogen je ouders daar tegen in beroep gaan, maar 
jij mag dat niet. Alleen als het een machtiging voor een gesloten 
plaatsing is, dan mag je wél in hoger beroep gaan. 

Rechten voor 
jongeren & k inderen
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•	 Kinder- en jongerenrechtswinkel. Bij juridische vragen is er 
voor volwassenen het Juridisch Loket. Daar mag je als jongere 
ook heen. Kijk op: www.juridischloket.nl. Maar voor jongeren 
is er ook de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel. Daar werken 
rechtenstudenten die zich speciaal met jongerenrechten bezig 
houden. Ze kunnen je helpen met uitleg en advies maar ook 
met bijvoorbeeld het schrijven van een brief aan de rechter 
of aan je jeugdbeschermer. Ook kunnen ze je helpen bij het  
inschakelen van een bijzondere curator. Kijk op: noord.kjrw.nl.

•	 Bijzondere curator. Als je ouders of je jeugdbeschermer bij 
belangrijke beslissingen iets anders willen dan jij, kun je aan de 
rechter vragen of die een bijzondere curator voor je benoemt. 
Niet voor kleine meningsverschillen over je zakgeld of hoe laat 
je ’s avonds thuis moet zijn, maar bijvoorbeeld als jouw jeugd-
beschermer je ergens wil plaatsen waar jij beslist niet wilt wonen. 

A ls  je  v ragen hebt  h ie rover… 
Zo kun je over verschillende zaken vragen hebben en je kunt niet 
altijd weten bij wie je waarvoor nu terecht kunt. Ons advies is, als 
je iets onduidelijk is, ga dan eerst naar je jeugdbeschermer. Hij 
of zij kan toelichten waar je met je vraag terecht kunt – ook als je 
het ergens mee oneens bent.

Onafhanke l i j k  adv ies
Je mag ook advies of hulp vragen aan een objectieve buiten-
staander. We noemen hierna enkele mogelijkheden van gratis 
hulp, waarbij je privacy is gewaarborgd.

•	 Vertrouwenspersoon zorgbelang. Bij vragen kun je altijd eerst 
hulp vragen van een van de vertrouwenspersonen jeugdzorg 
die werken bij Zorgbelang. Zij zijn onafhankelijk van jeugdzorg, 
dus ook onafhankelijk van JB Noord en bieden informatie, 
advies en ondersteuning. Kijk op www.zorgbelang-groningen.nl 
of www.zorgbelang-drenthe.nl.
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Wat mag JB Noord?  
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Jeugdbeschermers hebben bepaalde rechten die een maatschap-
pelijk werker bijvoorbeeld niet heeft. Die rechten hebben ze alleen 
binnen de kaders van een maatregel: een OTS, een maatregel vanuit 
jeugdreclassering of een voogdijmaatregel. 

Weten  wa t  we l  en  n ie t  mag
Het is belangrijk om te weten wat een individuele hulpverlener of 
JB Noord mag en wat je als cliënt kunt doen wanneer je denkt dat er 
grenzen worden overschreden.

Jeugdrec lasse r ing
De jeugdbeschermer mag een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld:
•	 elektronisch toezicht inzetten, controles uitvoeren en urinetesten 

afnemen, op verzoek van de rechtbank;
•	 de rechtbank adviseren over het omzetten van een jr-maatregel in 

straf, als de jongere zich bij herhaling niet aan de afspraken houdt;
•	 informatie opvragen bij professionals zonder voorafgaand overleg, 

als onderbouwd kan worden waarom het nodig is en met 
inachtneming van het privacyreglement;

•	 uitwisselen met justitiepartners;
•	 iemand de opdracht geven om bijvoorbeeld een training of 

behandeling te volgen;
•	 een schriftelijke aanwijzing geven of een zaak terugsturen naar de 

rechtbank als een cliënt zich niet houdt aan de voorwaarden. 



Beroepscode  en  tuch t rech t
De jeugdbeschermers van JB Noord zijn geregistreerd bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd en kunnen dit met een registerpas aantonen. 
Zij handelen volgens de normen van de Beroepscode voor de 
Jeugdzorgwerker en vallen onder het tuchtrecht. Als de jeugdbeschermer 
waar je mee te maken hebt zich niet houdt aan de Beroepscode dan kun je 
een klacht indienen bij het College van Toezicht. Kijk op: www.skjeugd.nl. 

co lo fon 
januari 2016© - De teksten in deze folder zijn vereenvoudigde samenvattingen van regelingen 

en wetsteksten. Ookal is deze brochure zorgvuldig opgesteld, je kunt er geen rechten aan 

ontlenen: raadpleeg voor exacte informatie de originele wetteksten en reglementen.

Tekst Titia Struiving, Groningen | ontwerp & fotografie Martine hoving, Hovaneden.nl

In deze brochure zijn afbeeldingen gebruikt van mensen die daarvoor hun toestemming hebben 

gegeven. In werkelijkheid hebben zij niets te maken met de tekst in deze brochure. Als er al een relatie 

is, dan is die zuiver toevallig.
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Gez insvoogd i j
De jeugdbeschermer mag op basis van een ondertoezichtstelling een 
aantal dingen doen. Bijvoorbeeld: 

•	 zonder overleg informatie opvragen bij derden als het nodig is, als die 
informatie nodig is voor het uitvoeren van de ondertoezichtstelling. 
derden mogen die informatie ook uit zichzelf geven;

•	 informatie delen met collega-professionals, als onderbouwd 
kan worden waarom het nodig is en met inachtneming van 
het privacyreglement;

•	 politie-assistentie vragen bij een uithuisplaatsing;
•	 verzoekschriften indienen bij de rechtbank;
•	 schriftelijke aanwijzingen geven.

Voogd i j
Als JB Noord de voogdij over een kind heeft, mag de organisatie 
alle informatie over het kind hebben die in andere situaties aan de 
ouders gegeven zou worden. Maar natuurlijk blijft ook dan gelden dat 
zorgvuldig omgegaan moet worden met de privacy van het kind en 
de mensen om het kind heen.


