Er bestaan zorgen over de situatie waarin uw kind opgroeit. De Raad voor de
Kinderbescherming heeft daarom aan de kinderrechter gevraagd uw kind onder toezicht te
stellen van een gezinsvoogdij-instelling.

Alle beslissingen die Bureau Jeugdzorg over uw kind neemt worden niet door de
gezinsvoogd alleen genomen, maar zijn genomen in overleg binnen Bureau Jeugdzorg.
De instelling blijft dan ook verantwoordelijk voor de beslissingen.

Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming heeft met u en mogelijk anderen
gesproken over de verzorging en opvoeding van uw kind. Al deze gesprekken zijn
vastgelegd in een rapport, dat u reeds ontvangen heeft. Op basis van dit rapport en het
verzoekschrift van de Raad heeft de kinderrechter besloten tot de ondertoezichtstelling. De
kinderrechter heeft Bureau Jeugdzorg Groningen benoemd als gezinsvoogdij-instelling. Een
medewerker van Bureau Jeugdzorg wordt uw gezinsvoogd.

Voorwaarden en aanwijzing
Om te zorgen voor een aanvaardbare en veilige opvoedingssituatie voor uw kind, zal de
gezinsvoogd samen met u als ouder(s) en met uw kind doelen formuleren waaraan
gewerkt gaat worden.

Wat is een ondertoezichtstelling?
De ondertoezichtstelling is bedoeld om de opvoedingssituatie voor uw kind te verbeteren.
U blijft verantwoordelijk voor de opvoeding en houdt als ouder(s) het gezag over uw kind.
Het gezag is door de ondertoezichtstelling wel ingeperkt en u bent verplicht om
aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. De gezinsvoogd heeft als uitgangspunt om
met u samen te werken aan het bereiken van de verbeteringen die voor uw kind
noodzakelijk zijn.
Het streven is zo snel mogelijk de ondertoezichtstelling te kunnen laten beëindigen. Hoe
beter ouders, kinderen en gezinsvoogd samenwerken, hoe groter de kans dat dit doel
behaald wordt. De gezinsvoogd zal u hierbij zo goed mogelijk adviseren, maar hij kan ook
ingrijpen als dat in het belang van het kind nodig is.
Wat doet de gezinsvoogd?
Kennismaking en plan van aanpak
Na de uitspraak van de kinderrechter, ook wel 'beschikking' genoemd, neemt de
gezinsvoogd zo snel mogelijk contact met u op. Eerst maakt hij een afspraak met u voor
een kennismakingsgesprek. De gezinsvoogd zal samen met u een plan van aanpak
opstellen. Bij het maken van dit plan wil de gezinsvoogd zo veel mogelijk met u
samenwerken om een goed beeld te krijgen van de problemen die aanleiding waren voor
de ondertoezichtstelling.
De gezinsvoogd kan daarbij ook informatie vragen aan derden zoals de school,
familieleden, of andere betrokken instanties. Als alle informatie verzameld is, wordt
bepaald wat er nodig is om aantoonbaar een aanvaardbare en veilige opvoedingssituatie
voor uw kind te realiseren. In het plan van aanpak staat onder andere wat de
ontwikkelingsbedreigingen voor uw kind zijn, hoe de opvoedingssituatie eruit ziet die uw
kind nodig heeft en hoe deze bereikt kan worden.
Uitvoering van het plan
De gezinsvoogd draagt er zorg voor dat wat er in het plan van aanpak is afgesproken
ook wordt uitgevoerd. Hoe dat precies zal gaan, hangt af van de situatie. In elk geval zal
de gezinsvoogd contact met u en uw kind onderhouden, zolang de ondertoezichtstelling
duurt. Ook kan de gezinsvoogd hulp inschakelen voor u en/of uw kind.

Als de gezinsvoogd vindt dat u of uw kind onvoldoende meewerkt aan verbetering van de
situatie, zal hij de problemen in de samenwerking in overleg met u proberen op te
lossen. Als dit echter niet tot een oplossing leidt, kan de gezinsvoogd ook voorwaarden
stellen aan u als ouders of u een schriftelijke aanwijzing geven.
Dat gebeurt alleen als het om iets gaat waar u het niet mee eens bent, maar waarvan de
gezinsvoogdij-instelling wel vindt dat het echt nodig is voor uw kind.
Een schriftelijke aanwijzing is een brief aan u of uw kind als dat twaalf jaar of ouder is.
Daarin staat duidelijk beschreven wat u of uw kind moet doen. U bent verplicht deze
aanwijzing op te volgen. Als u het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing en u
komt er samen met de gezinsvoogd niet uit, dan kunt u de kinderrechter inschakelen en
vragen de schriftelijke aanwijzing 'vervallen te verklaren'. Dit moet binnen twee weken
na het ontvangen van de schriftelijke aanwijzing. Totdat de kinderrechter een beslissing
neemt, moet u zich houden aan de aanwijzing.
Rapportage
De gezinsvoogd houdt alle ontwikkelingen in de uitvoering van het plan van aanpak
nauwkeurig bij. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, moet het plan bijgesteld worden. De
gezinsvoogd zal dit met u bespreken. U heeft recht op een kopie van het aangepaste
plan. De gezinsvoogd verzamelt verder de rapportages van andere instellingen die bij de
hulpverlening zijn betrokken. Al deze gegevens worden bewaard in een dossier.
Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?
Een ondertoezichtstelling wordt in de regel voor de duur van één jaar uitgesproken. Aan
het eind van het jaar kan de gezinsvoogdij-instelling de kinderrechter vragen de
ondertoezichtstelling te verlengen, als deze vindt dat de opvoedingssituatie niet
voldoende verbeterd is.
De gezinsvoogd stuurt dan een verzoekschrift aan de kinderrechter. In dit verzoekschrift
is ook uw mening weergegeven. Als u het niet eens bent met het verzoek tot verlenging
van de ondertoezichtstelling, kunt u dit aan de kinderrechter laten weten voordat deze
een beslissing neemt.

Behalve de gezinsvoogdij-instelling kan ook de Raad voor de Kinderbescherming vragen
om verlenging van de ondertoezichtstelling. Als de situatie binnen het jaar zo sterk
verbeterd is dat u zelfstandig de opvoeding weer aankunt, kan de kinderrechter de
ondertoezichtstelling tussentijds opheffen.
De ondertoezichtstelling eindigt in elk geval wanneer uw kind 18 jaar wordt.
Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?
Bureau Jeugdzorg Groningen gaat ervan uit dat uw kind het beste thuis kan opgroeien.
Maar soms kan het nodig zijn dat uw kind (tijdelijk) ergens anders woont, bijvoorbeeld in
een pleeggezin of in een tehuis.
Als de gezinsvoogdij-instelling van mening is dat uw kind uit huis moet worden geplaatst,
zal deze, net als bij een verlenging van de ondertoezichtstelling, een verzoekschrift sturen
aan de kinderrechter. Hierin geeft de gezinsvoogdij-instelling aan wat de redenen zijn voor
het verzoek. In het verzoekschrift wordt uw mening en dat van uw kind als dat ouder dan
12 jaar is, ook vermeld. Tevens kunt u zelf uw mening kenbaar maken aan de rechter, op
de rechtszitting of schriftelijk. De rechter beslist of de gezinsvoogdij-instelling toestemming
(machtiging) krijgt om uw kind uit huis te plaatsen.
In het plan van aanpak van de gezinsvoogd wordt dan aangegeven wat er veranderd moet
zijn in de opvoedingssituatie om de uithuisplaatsing te kunnen beëindigen.
Ook na een uithuisplaatsing blijft u, in overleg met de gezinsvoogd, middels een
vastgestelde omgangsregeling contact houden met uw kind. Tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om dit contact niet toe te staan of te beperken.
Welke rechten heeft u?
Als uw kind onder toezicht is gesteld, kan de gezinsvoogd zich actief met de opvoeding en
verzorging van uw kind bemoeien, maar u blijft als ouder zelf zoveel mogelijk
verantwoordelijk. U heeft ook rechten, evenals uw kind als dit twaalf jaar of ouder is. De
belangrijkste rechten staan hieronder.
• het recht dat uw mening wordt opgenomen in het plan van aanpak en andere
rapportages en verzoekschriften van Bureau Jeugdzorg
• het recht op een kopie van deze stukken
• het recht op inzage in uw dossier
• het recht Bureau Jeugdzorg Groningen te vragen een besluit te wijzigen
• het recht uw mening te geven tijdens de zitting waarop het verzoekschrift wordt
behandeld
• het recht van hoger beroep als u het niet eens bent met de beslissing van de
kinderrechter
• het recht om onderzoek door een onafhankelijk deskundige aan te vragen

Als u niet tevreden bent over de hulp die u of uw kind krijgt, kunt u dit met de
gezinsvoogd bespreken. Ook als u te maken krijgt met (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag, is de gezinsvoogd uw aanspreekpunt. Het kan zijn dat u het lastig vindt
hierover in gesprek te gaan met iemand van Bureau Jeugdzorg. U kunt dan altijd
terecht bij een vertrouwenspersoon die niet bij Bureau Jeugdzorg werkt, maar bij
Zorgbelang Groningen. In de folder van Zorgbelang staat hoe u contact kunt opnemen
met deze vertrouwenspersoon. Informatie hierover is ook te vinden op de website
www.zorgbelang.nl
Als dit alles niet tot een oplossing leidt, kunt u een officiële klacht indienen. Hoe u dit
moet doen staat in de folder U wilt een klacht indienen.
Hoe worden uw gegevens beschermd?
Alle stukken en rapporten die over u en uw kind gaan worden in een dossier
opgeborgen. Daarnaast worden persoonsgegevens opgeslagen in een geautomatiseerd
registratiesysteem. Bureau Jeugdzorg is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te
gaan.
Dit is vastgelegd in het privacy-reglement. Daarin staat onder andere beschreven wie
er toegang heeft tot het dossier, hoe lang het dossier bewaard moet blijven en hoe u
inzage in het dossier kunt aanvragen. Indien u er prijs op stelt, kunt u het privacyreglement bij de gezinsvoogd opvragen
Moet u voor de hulpverlening betalen?
Aan de begeleiding en hulpverlening door de gezinsvoogd zijn geen kosten verbonden.
Alleen als uw kind uit huis wordt geplaatst of deelneemt aan bepaalde programma's
voor daghulpverlening moet u een wettelijk verplichte onderhoudsbijdrage betalen,
welke geïnd wordt door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen).
Hoe bereikt u de gezinsvoogd?
Als u contact wilt met de gezinsvoogd kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
bellen, rechtstreeks dan wel via het telefoonnummer van Bureau Jeugdzorg Groningen.
Als de gezinsvoogd niet aanwezig is, kunt u een voicemailbericht achterlaten. U wordt
dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Ingeval van ziekte of vakantie van de
gezinsvoogd wordt u, als het dringend is, doorverbonden met de bureaudienst.
Buiten de normale kantooruren, in de weekeinden en tijdens feestdagen kunt u in zeer
dringende gevallen gebruik maken van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Bureau
Jeugdzorg Groningen.
Deze dienst is bereikbaar via telefoon 050 523 92 00.

