
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Wat is een voogdijmaatregel?  
Meestal hebben ouders het gezag over hun kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun kind 
en moeten voor het kind belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld een school kiezen. Er 
zijn echter situaties waarin de ouders van een kind niet zelf het gezag uitoefenen over hun 
kinderen.  
  
Bijvoorbeeld als de ouders overlijden of als de moeder nog minderjarig is. Ook kan het zijn 
dat ouders om andere redenen niet goed in staat zijn het gezag zelf uit te voeren. De 
voogdij kan bijvoorbeeld ook uitgesproken worden als er al een ondertoezichtstelling (OTS) 
over een jeugdige is. Als het dan toch nog steeds niet goed gaat, kunnen ouders in bepaalde 
gevallen uit de ouderlijke macht ontheven worden.  
  
In al deze situaties moet iemand anders dan de ouder het gezag gaan uitoefenen. We 
noemen dit voogdij. Degene die de voogdij dan gaat uitvoeren kan een persoon zijn, 
bijvoorbeeld een tante of grootouder. Maar het kan ook een instelling zijn. Deze persoon of 
instelling krijgt de voogdij. Bureau Jeugdzorg Groningen is zo’n instelling die 
voogdijmaatregelen uitvoert. Als de rechtbank besluit om de voogdij aan Bureau Jeugdzorg 
Groningen toe te wijzen, krijgt deze de wettelijke verantwoordelijkheid over de jeugdige.   
  
 
Hoe werkt een voogdij?  
Bureau Jeugdzorg Groningen wijst als contactpersoon een jeugdbeschermer (voogd) aan die 
de jeugdige namens de organisatie bijstaat. Dit is een maatschappelijk werker die in dienst 
is van Bureau Jeugdzorg Groningen.  
  
Na kennismaking schrijft de voogd een hulpverleningsplan. In dat plan staat hoe de 
problemen die er zijn, aangepakt worden en wie daarbij betrokken worden en wat het plan 
is voor de toekomst. De voogd moet zorgen dat het plan ook echt uitgevoerd wordt, dat is 
zijn of haar taak. Belangrijke beslissingen neemt de voogd in overleg met Bureau Jeugdzorg.  
  
Meestal woont het kind bij een voogdijmaatregel niet meer thuis. Maar ouders blijven wel 

belangrijk voor een kind. Contact tussen beiden is dus gewoon mogelijk, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn om dit anders af te spreken.  
 
 
Hoe lang duurt een voogdijmaatregel?  
Een voogdijmaatregel loopt voor onbepaalde tijd en wordt in ieder geval beëindigd als het 
kind 18 jaar is geworden. Ouders mogen de rechter vragen om (opnieuw) het gezag over 
hun kind te krijgen. De rechter onderzoekt dan of dit in het belang van het kind is.  
 
  

 

Hoe bereik je de voogd?  
Je kunt de voogd bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, rechtstreeks of via het 
nummer van Bureau Jeugdzorg (050 523 92 00). Als hij of zij niet aanwezig is, kun je een 
voicemailbericht achterlaten. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.  
  
Als je voogd er gedurende langere tijd niet is, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, dan 
kun je worden doorverbonden met een vervanger.  
  
Buiten de normale kantooruren, in de weekeinden en tijdens feestdagen kun je in zeer 
dringende gevallen gebruik maken van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Bureau 
Jeugdzorg Groningen. Deze dienst is bereikbaar via telefoonnummer 050 523 92 00. 
 
Ontevreden? Een klacht? 
Als je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt, kun je dit met je voogd bespreken. Ook 
als je te maken krijgt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is de voogd jouw 
aanspreekpunt. Het kan zijn dat je dit lastig vindt. Je kunt dan altijd terecht bij een 
vertrouwenspersoon die niet bij Bureau Jeugdzorg werkt, maar bij Zorgbelang Groningen. 
In de folder van Zorgbelang staat hoe je contact kunt opnemen met deze 
vertrouwenspersoon. Informatie hierover is ook te vinden op de website 
www.zorgbelang.nl. 
 
Kom je er toch niet uit, dan kun je besluiten een officiële klacht in te dienen. Hoe je dit 
moet doen staat in de folder JIJ wilt een klacht indienen.   
 

 

 

http://www.zorgbelang.nl/



