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Jij krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat 
betekent dat?
Jij krijgt hulp van Jeugdbescherming Gelderland omdat het op dit moment thuis niet goed gaat met 

jouw opvoeding en hulpverleners zich zorgen maken over jouw veilige ontwikkeling. Met kortdurende 

en intensieve hulp wil Jeugdbescherming Gelderland er samen met jou en je ouders voor zorgen dat 

de situatie thuis verbetert. We geven jullie deze hulp zonder een uitspraak van de kinderrechter, zoals 

bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling. Het is onze bedoeling dat de hulp vrijwillig blijft en dat jullie

zo snel als mogelijk zonder onze hulp verder kunnen. 
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Wat gaat er gebeuren?
In een eerste gesprek maak je kennis met de jeugdbeschermer die met 

jou, je ouders en broertjes of zusjes als je die hebt aan de slag gaat. In dit 

gesprek  bespreekt hij met jullie wat er goed gaat in jouw gezin, wat de 

 zorgen zijn en wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Ook 

bekijkt hij welke mensen uit jullie eigen omgeving, bijvoorbeeld familie, 

vrienden of buren, het belangrijk vinden dat het goed gaat met jou en of 

zij op de een of andere manier kunnen helpen bij jouw opvoeding. 

Samen een plan maken
Jeugdbescherming Gelderland wil er samen met jullie voor zorgen 

dat jouw opvoeding verbetert. Jullie krijgen de gelegenheid om hier 

samen met mensen uit jullie omgeving een plan voor te maken. Je 

 jeugd beschermer bespreekt met jullie wat er nodig is zodat het voor 

jou goed en veilig is. Als jullie willen kan hij jullie helpen met het maken 

van het plan. Als het plan klaar is, bekijkt je jeugdbeschermer samen 

met jullie of de oplossingen die jullie kiezen goed genoeg zijn voor 

jouw toekomst. 

Hoe gaat het verder?
In het plan is beschreven wie wat doet en wanneer. Daarmee gaat 

 iedereen aan de slag. Bijvoorbeeld: opa controleert of jij wel elke dag 

naar school gaat. Of je ouders beginnen met hulpverlening om te leren 

omgaan met financiële problemen, of om ondersteuning te krijgen bij 

jouw  opvoeding. Je jeugdbeschermer houdt steeds contact met jou, je 

ouders en andere mensen die betrokken zijn bij het plan. Hij ziet toe of 
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er gewerkt wordt volgens afspraak en helpt jullie verder als jullie tegen 

 problemen aanlopen in de uitvoering van het plan. 

Wanneer eindigt deze hulp?
Jullie krijgen deze intensieve hulp drie tot vier maanden. Voor het einde van 

die periode bespreekt je jeugdbeschermer met jou en je ouders hoe de situatie 

dan is en of de situatie nu veilig en goed genoeg voor jou is. Meestal is dat zo. 

Als de opvoedingssituatie genoeg is verbeterd, trekt de jeugd beschermer zich 

terug. Vaak werken jullie dan wel nog samen met iemand uit het wijkteam of 

een andere hulpverlener. 

Als het nog niet goed genoeg gaat, bespreekt de jeugdbeschermer met jullie 

wat nog meer nodig is.  Bijvoorbeeld deze hulp nog wat langer geven. Maar 

als het met deze hulp niet goed genoeg lukt jouw  veilige ontwikkeling te 

ONS DOEL IS DAT JULLIE ZO 
SNEL ALS MOGELIJK ZONDER
ONZE HULP VERDER KUNNEN.”

“



4   | KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

 herstellen, kan de kinderrechter jullie verplichten aan hulp mee te werken. 

Dan kun jij  bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) krijgen. 

Hoe bereik je je jeugdbeschermer?
Als je kennismaakt met je jeugdbeschermer krijg je zijn mobiele telefoon

nummer en mailadres. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kun je 

het mobiele nummer bellen. Op zijn mailadres kun je hem bereiken voor 

 bijvoorbeeld het maken of verzetten van een afspraak. Inhoudelijke zaken 

kun je niet via de mail bespreken. Is je jeugdbeschermer niet bereikbaar 

maar heb je toch iemand nodig? Bel dan naar (088) 712 12 12 en vraag 

naar het  regio team van jouw jeugdbeschermer. 

Als je dringend hulp nodig hebt ná 17.00 uur of in het weekend
Als je na 17.00 uur of in het weekend denkt ‘er moet nu iets gebeuren, 

anders gaat het mis’, kun je bellen met de mensen van Spoedeisende Zorg 

van Jeugdbescherming Gelderland. Zij kunnen je 24 uur per dag helpen een 

 crisissituatie aan te pakken. Dat betekent niet dat je altijd direct naar een 

andere plek kan of moet. Het betekent wel dat er iemand met je meedenkt 

en jou advies geeft om zelf de situatie weer onder controle te krijgen. Als het 

 nodig is komt een hulpverlener naar je toe. Hij luistert naar je en brengt rust. 

De hulpverlener kan ook extra hulp regelen als dat nodig is. Het telefoon

nummer van Spoedeisende Zorg is 0900 9955599.



Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vind je op www.jbgld.nl.

Hier vind je ook de gegevens van het kantoor bij jou in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland
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