JEUGDBESCHERMING NOORD

Voogdij

Als je
ouders
niet meer

voor jou

kunnen

beslissen...

Voogdij
Informatie voor jongeren
Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen
zelf gaan opvoeden. Totdat ze volwassen zijn en op eigen
benen staan. Jammer genoeg gaat het leven niet altijd zoals
mensen hopen. Het komt voor dat ouders overlijden voordat
hun kinderen groot zijn. En het komt ook voor dat ouders de
opvoeding helemaal niet meer aankunnen. In beide gevallen
kan de rechter in Nederland bepalen, dat een instelling
voor jeugdbescherming de verantwoordelijkheid voor jouw
opvoeding op zich moet nemen om er zorg voor te dragen dat
jij goed kunt opgroeien.
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Wat als...
Als jij onder voogdij gesteld bent, dan zal dat vrijwel zeker
betekenen, dat je bij pleegouders komt te wonen, of in een
(leef-)groep met andere kinderen en jongeren.

Je contactpersoon
In jouw geval sta je onder voogdij bij JB Noord. Je hebt dan
feitelijk ‘een instelling’ als voogd. Een medewerker die daar
werkt wordt jouw contactpersoon. Wat deze voogd van JB
Noord voor jou zal doen is vooral: helpen om voor jou een
goede plek te vinden om te wonen, zorgen dat er nagedacht
wordt over je toekomst en zorgen dat je op termijn ook een
persoonlijke voogd krijgt. Dat is iemand waar je vaker contact
mee kunt hebben en die je ook meer op dagelijkse basis met
raad en daad terzijde kan staan.

De grote lijn
JB Noord houdt in grote lijnen in de gaten of het goed met
je gaat. En je kunt altijd contact met de voogd van JB Noord
zoeken als zich in je leven problemen voordoen.
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Onder voogdij
Als je tegen anderen
wilt zeggen dat je een
voogd hebt en dat je
ouders dus niet de
beslissingen voor jou
nemen, dan kun je
zeggen ‘ik ben onder
voogdij gesteld bij
Jeugdbescherming
Noord’. Zo heet het
namelijk officieel. ‘Ik
heb een voogd’ kun je
ook zeggen.

Ik heb
een

voogd...
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Vragen
De voogd wordt in
plaats van je ouders
verantwoordelijk voor
alle beslissingen die
te maken hebben met
jouw opvoeding. Bij
je voogd kun je dus
terecht met vragen of
als je problemen hebt.
Doe dat gerust, rare
vragen bestaan niet!
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Rare
vragen
bestaan
niet...

Jouw leven
Je kunt onder voogdij blijven totdat je achttien jaar bent. Dat
hoeft niet altijd per se bij Jeugdbescherming Noord te zijn. Ook
je pleegouder of een lid van de familie kan op een gegeven
moment de voogdij overnemen. De voogd van JB Noord zal
met je meedenken over beslissingen die voor jouw toekomst
belangrijk zijn. Denk aan vragen als: de juiste keuze van school,
welke talenten je wilt ontwikkelen, wat je aan hulp nodig hebt.
Je denkt hier natuurlijk altijd zelf in mee. Het is jouw leven.

Tot je achttiende
De voogdij bij JB Noord eindigt direct op het moment dat jij 18
jaar wordt. Daarna ben je meerderjarig en wordt verwacht dat
je zelf je beslissingen neemt. Als het goed is, heb je rond die tijd
goed contact met andere volwassenen die jou kennen en die je
advies kunnen geven.
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Elk jaar weer een
goed nieuw plan

Denk mee
over je

toekomst

Samen met je voogd van JB
Noord maak je gewoonlijk
ieder jaar een plan voor het
toekomstige jaar. Dit plan
komt ook op papier te staan,
zodat iedereen het kan
lezen en niet vergeet wat
er is afgesproken. Je voogd
maakt dit plan in overleg
met jou en bespreekt het
ook met de mensen die
verantwoordelijk zijn voor
jouw dagelijkse opvoeding.
Denk vooral mee en laat
weten wat je wilt!

Contact
Contact met je familie is belangrijk. Als je weg moet bij je
ouders, of als je ouders overlijden dan is dat een hele erge
schok. Je ouders kan niemand zomaar vervangen, dat is
duidelijk.
Als je ouders nog leven, dan krijg je de gelegenheid om ze te
spreken en op te zoeken, als dat tenminste goed en veilig is
voor jou. Want ook al woon je niet meer thuis, je ouders blijven
wel je ouders. Je voogd overlegt ook met je ouders. Als er
reden is dat jij (tijdelijk) beschermd moet worden tegen bepaald
gedrag van je ouders, dan zal de voogd tegen je ouders
zeggen dat ze je niet mogen zien of bezoeken en dit wordt ook
gecontroleerd. Gelukkig is dit lang niet altijd nodig, maar het
kan als het moet.
Hierna komt een stukje speciaal voor ouders. Je hoeft dit alleen
maar te lezen als het je interesseert, anders sla je het over.
Op de website www.jbnoord.nl vind je nog meer informatie.
We hopen dat je iets hebt aan de informatie die we hier
gegeven hebben.
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Informatie voor ouders

van wie het gezag beëindigd is
U krijgt deze brochure in handen omdat de rechter een
voogdijmaatregel heeft uitgesproken over uw kind.* Dit
betekent dat u als ouder niet langer de beslissingsbevoegheid
hebt over de opvoeding en verzorging van uw kind. Die
verantwoordelijkheid ligt nu bij de voogdijafdeling van
Jeugdbescherming Noord. De instelling wijst één van haar
medewerkers aan als contactpersoon voor uw kind.
*) waar ‘ouder’ staat kunt u eventueel ook ‘ouders’ lezen, waar
kind staat kunt u eventueel ook ‘kinderen’ lezen
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Perspectief
Om te beginnen komt de voogd bij u langs om een
gesprek met u te voeren. Daarna zal de voogd, als dat
recent nog niet gedaan is, een bijeenkomst organiseren
met alle mensen die betrokken zijn bij uw kind. Het
doel van deze netwerkbijeenkomst (ook wel genoemd:
perspectiefbijeenkomst) is: afspreken hoe de samenwerking
tussen de betrokkenen het beste kan verlopen, zodat het kind
(dat nu onder voogdij staat) zo goed mogelijk op kan groeien.
Op basis van deze afspraken schrijft de gezinsvoogd een
plan van aanpak, na teamoverleg (zie ook: pagina 15).

Samenwerken
rond het kind...

De omgangsregeling
Kinderen die onder voogdij staan, wonen gewoonlijk niet
meer bij hun ouders. Meestal komen ze ook niet meer thuis
te wonen. Dit betekent niet dat alle contact verbroken moet
worden. Een totale breuk is maar zeer zelden in het belang
van het kind.

Overleg met de voogd
De voogd zal met u bespreken hoe het contact tussen u en
uw kind de komende tijd het beste geregeld kan worden.
Alleen wanneer dit voor uw kind niet goed is, zal het contact
voor kortere of langere tijd worden verminderd of niet worden
toegestaan.

Hoe lang duurt een voogdijmaatregel?
Een voogdijmaatregel loopt voor onbepaalde tijd en wordt in
ieder geval beëindigd als het kind 18 jaar is geworden.
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Niet meebeslissen
Wettelijk gezien hoeft JB Noord vanwege de
voogdijmaatregel geen toestemming van u te hebben voor
het nemen van beslissingen over de opvoeding en verzorging
van uw kind...

Wel betrokken blijven
... in zijn algemeenheid zoeken we vanuit JB Noord altijd
graag de samenwerking met ouders. Als het goed geregeld
kan worden, dan willen we het contact tussen ouder(s)
en kind in stand te houden. We willen zeker ook graag
samenwerken met alle betrokkenen bij het maken van
plannen en medewerking bij het uitvoeren ervan.
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Vragen en rechten
Voor informatie over uw rechten en plichten, klachtrecht,
privacy en herstelrecht verwijzen we u naar de folder JB
Noord & Rechten.

De voogd overlegt met collega’s
De voogd van Jeugdbescherming Noord werkt in een
team met meerdere mensen die kennis van zaken
hebben op het gebied van jeugdzorg. De voogd neemt
belangrijke beslissingen altijd mede in overleg met dit team.
De organisatie is uiteindelijk verantwoordelijk voor deze
beslissingen, niet de voogd persoonlijk.

Informatie minderjarige moeders

bevallen
voor

je18e?

dan krijgt je
baby een

voogd

voor
advies en
toezicht...

Zelf voor je baby zorgen…
Als jij zelf nog geen 18 bent en moeder wordt, dan
staat je baby vanaf de geboorte meteen onder voogdij.
Je hebt niet het gezag over je baby, omdat de wet zegt
dat minderjarigen nog geen gezag mogen dragen over
hun kind. Het ideaal is dat je zelf zo goed mogelijk voor
je kind gaat zorgen. Je hebt daarbij misschien hulp
nodig. Daarover kun je overleggen met de voogd van
Jeugdbescherming Noord. Als je 18 jaar wordt, kun je
aan de rechter vragen om het gezag over jouw baby aan
jou te geven. Je voogd kan je daarbij helpen.
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Je baby in een pleeggezin?
Sommige jonge moeders hebben – ondanks de hulp die
erbij geboden wordt – toch teveel moeite om zelf goed
voor hun baby te zorgen. Soms geven ze dit zelf aan,
soms besluiten de Raad voor de Kinderbescherming en
de voogd dat de zorg onvoldoende is. Dan kan er besloten
worden dat de baby beter naar een pleeggezin kan.

Tijdelijke plaatsing
Meestal komt de baby eerst voor een bepaalde tijd in een
pleeggezin. Je krijgt dan als jonge moeder de kans om
je leven meer op orde te brengen met hulp van je voogd.
Verbetert de situatie voldoende, dan mag je weer zelf
voor je kind zorgen. Lukt het niet, dan komt (langdurige)
plaatsing in een pleeggezin in beeld. Dat kan zijn: binnen
je netwerk/ de familie of bij (nog) onbekende pleegouders.

Rechten
Ook in de tijd dat je kind in een pleeggezin zit, houd je
als ouder een basisrecht op contact en informatie. Hoe
dat precies zit en wat de voorwaarden zijn, kun je lezen
in de brochure: JB Noord & Rechten.
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