
Informatie voor gezinnen





Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan 

een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen.

Kinderen hebben recht op een veilige opvoeding, zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en even-

wichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Meestal kunnen ouders dat zelf, 

soms met hulp van hun netwerk of van organisaties uit de buurt. Als het ouders niet lukt om te zorgen 

voor een veilige ontwikkeling van hun kinderen, dan is de inzet van Jeugdbescherming nodig.

Jeugdbescherming gaat dan direct aan de slag met het gehele gezin om de kinderen zo snel mogelijk 

de juiste hulp te kunnen bieden. Zo kunnen kinderen nu en in de toekomst veilig opgroeien.

Wat is Jeugdbescherming?
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Niet alle ouders of opvoeders bieden hun kinderen de bescherming waar zij recht op hebben. Meestal 

gebeurt dat niet met opzet. Ouders/opvoeders slagen er niet altijd in een vaardige en verantwoordelijke 

ouderrol op zich te nemen en het kind écht centraal te stellen. Zelfs niet als daar al andere ondersteuning 

bij is ontvangen. Het kan ook zijn dat er ouders/opvoeders zijn die geen steun of bemoeienis accepteren, 

ondanks het feit dat hun kinderen onveilig zijn.

Voor welke ouders of opvoeders?

Wij komen in actie als anderen ons dat vragen. Omdat zij zich zorgen maken over de veiligheid van kinde

ren. Dan kan gaan om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen 

die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid. Ook kinderen die lijden onder de gevolgen van 

een langdurig moeizame scheiding kunnen cliënt zijn bij Jeugdbescherming. Wij zorgen ervoor dat de juiste 

stappen worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid weg te nemen. Jeugdigen die een strafbaar 

feit hebben gepleegd, komen op last van de kinderrechter ook bij Jeugdbescherming.

Jeugdbescherming is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 

23 jaar.

   Wat is onveiligheid?
• Lichamelijke mishandeling (het toebrengen van verwondingen).

• Lichamelijke verwaarlozing (het kind onthouden wat het voor zijn gezondheid en ontwikkeling 

nodig heeft).

• Psychische of emotionele mishandeling (vernederen, bang maken, bedreigen, verbieden met 

anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook getuige zijn van 

huiselijk geweld valt hieronder).

• Psychische of emotionele verwaarlozing (het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke 

gezondheid en ontwikkeling nodig heeft).

• Seksueel misbruik.

Voor welke kinderen?
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U kunt niet rechtstreeks cliënt bij ons worden. U wordt altijd via een andere organisatie bij ons aange-

meld. Hieronder kunt u lezen hoe u bij Jeugdbescherming terechtkomt.

• Iemand maakt zich zorgen over uw kinderen. Bijvoorbeeld een leraar van school, een buurvrouw of 

de huisarts. Zij kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of bij een wijkteam in uw gemeente. Als het 

nodig is, geven zij de melding door aan Jeugdbescherming. U of uw kind kunnen dat zelf ook doen als 

jullie je zorgen maken over de veiligheid binnen het gezin. Als het nodig is, meldt Veilig Thuis of het 

wijkteam uw gezin aan bij Jeugdbescherming.

• De kinderrechter vindt dat uw kind(eren) onder toezicht moet(en) worden gesteld. Bij een onder

toezichtstelling kan (kunnen) uw kind(eren) (tijdelijk) uit huis geplaatst worden. Of het gezag wordt 

verplaatst naar een voogd.

• Een van uw kinderen is in aanraking geweest met politie of justitie vanwege het plegen van een 

strafbaar feit. De kinderrechter kan in dat geval een ‘jeugdreclasseringsmaatregel’ opleggen. 

De kinderrechter vraagt vervolgens aan Jeugdbescherming om deze maatregel uit te voeren en 

uw gezin te begeleiden.

Tien punten zijn van belang om te kunnen beoordelen of kinderen veilig zijn:

1. Ontwikkeling die past bij de leeftijd van het kind.

2. Adequate verzorging, gericht op een goede gezondheid.

3. Een veilige omgeving.

4. Continuïteit en stabiliteit in leefomstandigheden, verzorging, aandacht en relaties. Dat betekent dat er 

vooral rust moet zijn in het leven van de kinderen en niet teveel plotselinge veranderingen, teveel wis

selingen in wie voor ze zorgt en altijd goede verzorging.

5. Respectvolle leefomgeving; waarin de wensen en behoeften van het kind serieus genomen worden.

6. Geborgenheid en steun van tenminste één volwassene. 

7. Mensen in de omgeving van het kind die het kind ondersteunen en aanmoedigen.

8. Mensen in de omgeving van het kind die grenzen kunnen stellen en toezicht op het kind hebben.

9. Educatie: kinderen moeten naar school en daar ook echt wat leren. 

10. (Psychische) problemen van ouders of opvoeders zijn niet overheersend.

Hoe word je cliënt bij
Jeugdbescherming?

Waar kijken we naar?
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Wij werken volgens het principe één gezin, één plan, één gezinsmanager. De gezinsmanager is een me

dewerker van Jeugdbescherming. Samen met het gezin maken we een plan, waarbij we altijd kijken naar 

het gehele gezin. Met elkaar bekijken we hoe uw gezin het best kunnen ondersteunen en welke hulp bij de 

gezinsleden past. Grootouders, maar ook anderen, kunnen eventueel deel uitmaken van een gezin. Waar 

mogelijk betrekken we, in overleg met u, de sociale omgeving van bijvoorbeeld familieleden, kennissen of 

buurtbewoners. De gezinsmanager ziet erop toe dat het plan, samen met u, wordt uitgevoerd.

Als het nodig is voor de veiligheid van kinderen kan Jeugdbescherming via de Raad voor de Kinder

bescherming aan de rechter vragen een maatregel voor ondertoezichtstelling (OTS) uit te spreken. Met een 

OTS verplicht de kinderrechter de ouders in het belang van het kind hulp te aanvaarden. Ons uitgangspunt

is dat een kind het best in het eigen gezin kan blijven wonen, maar als het echt nodig is kan een kind (tijde

lijk) uit huis worden geplaatst.

Wat gaan we dan doen?

De gezinsmanager en
gezin stellen samen

een plan op.

De gezinsmanager zorgt
ervoor dat alle hulp die
nodig is wordt ingezet

en overlegt met
andere professionals.

Het gezin en de gezinsmanager 
zorgen er samen voor dat het
gezin zelf verder kan. Samen

beslissen we welke hulp
nog nodig is.

Fase 1:
samen een
plan maken
1 - 6 weken

Maken van het
gezinsplan

Fase 2:
de uitvoering van

het plan: de juiste hulp
op de juiste plek

6  - 9 maanden

Uitvoeren van het
gezinsplan

Fase 3:
zelf weer verder kunnen,

samen afspreken wat
ervoor nodig is

1 - 6 weken

Borgen van het
gezinsplan
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Hoe is uw privacy geregeld?

Cliëntenraad

Contact

In de privacyfolder wordt beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en wie uw gegevens mogelijk in 

kunnen zien. Belangrijk voor u om te weten, is dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat de medewerkers van 

Jeugdbescherming een geheimhoudingsplicht hebben. Kijk voor informatie en de privacyfolder op onze 

website.

Wij hechten veel waarde aan de mening van de cliënten en hebben daarom een Cliëntenraad. De Cliënten

raad bestaat uit ouders en jeugdigen die de organisatie vanuit eigen ervaring adviseren. Samen met de 

clientenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. Wilt u 

meer informatie over de Cliëntenraad, stuur dan een email naar clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Meer informatie staat op onze website: www.jeugdbescherming.nl. Wilt u contact met ons opnemen, dan kan 

dit rechtstreeks met uw gezinsmanager of via of telefoonnummer 020 487 82 22.

Met wie werken we samen?
Ieder kind veilig! Dat is onze missie. Om dit doel te bereiken werken we samen met bijvoorbeeld jeugd

hulpverleners uit andere organisaties, met de politie, met lokale teams en met scholen.

comm. 2017/03





Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
T 020 487 82 22 

www.jeugdbescherming.nl • @iederkindveilig • LinkedIn


