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Omdat er zorgen bestaan over de opvoeding van uw kind, heeft de 

 kinderrechter uw kind onder toezicht gesteld. Een jeugdbeschermer van 

Jeugdbescherming Gelderland bekijkt samen met u en uw gezin hoe de 

opvoedingssituatie kan verbeteren. Met uw gezin en indien mogelijk met 

familie en/of andere mensen uit uw omgeving maakt u daarvoor een 

plan, liefst samen met uw jeugdbeschermer. U kunt er ook voor kiezen 

om dit (deels) zelf te doen. In deze folder leest u hoe het maken van een 

plan gaat.

Samen met uw jeugdbeschermer een plan maken
Als u besluit het plan samen met uw jeugdbeschermer te maken 

 beschrijven jullie hoe uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) eruit ziet, 

wat er aan de hand is in uw gezin, wat er goed gaat, waarover zorgen 

bestaan en aan welke doelen jullie gaan werken. We nemen informatie 

uit eerder gemaakte plannen (van uzelf, eerdere hulpverlening of van 

het  lokale team) mee. Ook kunnen wij een netwerkbijeenkomst met u 

 organiseren om tot een plan te komen. Deze bijeenkomst kan alleen 

met uw eigen netwerk zijn, maar als u wilt zijn ook de betrokken 

 professionals aanwezig.

U maakt uw eigen plan: het familiegroepsplan
Sinds 1 januari 2015 hebben ouders, kinderen en hun netwerk er recht 

op een eigen plan te maken als er problemen zijn bij de opvoeding. In de 

 Jeugdwet heet dit het ‘familiegroepsplan’. Als u hiervoor kiest, maakt u 

dit plan dus zelf. Uw jeugdbeschermer bepaalt wel aan welke voorwaarden 

het plan moet voldoen en zal uw plan indien nodig nog aanvullen. 
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Alleen wanneer het belang van uw kind wordt geschaad, bijvoorbeeld door een 

acute bedreiging van zijn ontwikkeling, vervalt uw recht op een familiegroepsplan. 

Hoe maakt u een familiegroepsplan
Zelf een plan maken

U benadert zelf mensen uit uw netwerk voor een bijeenkomst om samen

een plan te maken. U kunt de gemeente vragen hierbij te helpen, bijvoor-

beeld door een ruimte beschikbaar te stellen. Uw jeugdbeschermer kan u 

een voorbeeldplan geven. 

Met hulp van een onafhankelijke derde een plan maken

Met ondersteuning van een onafhankelijk persoon maakt u samen met uw 

 netwerk een plan. Professionals kunnen informatie geven over de problemen 

die zij zien en hun hulpaanbod, maar zijn niet aanwezig bij het maken van 

het plan. Een voorbeeld van zo’n werkwijze is de ‘Eigen Kracht-conferentie’,

zie www.eigen-kracht.nl

Voorwaarden van de jeugdbeschermer
Uw jeugdbeschermer heeft de wettelijke taak om de veiligheid van kinderen 

te beschermen, liefst in samenwerking met de mensen om wie het gaat. 

Daarom stelt uw jeugdbeschermer voorwaarden voor een veilige opvoeding 

waar u rekening mee moet houden. Als de door u gekozen oplossingen in 

het familiegroepsplan voldoen aan die voorwaarden, gaat u met uw gezin 

en netwerk en met begeleiding van uw jeugdbeschermer het plan uitvoeren. 

Daarnaast maakt uw jeugdbeschermer afspraken met u over de termijn voor 

het opstellen van het plan. 

•

•
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Aanvullingen van de jeugdbeschermer op het familiegroepsplan
Uw jeugdbeschermer vult uw plan (samen met u) nog op een aantal 

 onderdelen aan, zoals een analyse van de opvoedingssituatie (hoe gaat het 

met uw kind thuis, op school etc., wat gaat goed, waarover bestaan zorgen) 

en een inschatting van de veiligheid. 

Komen tot overeenstemming
Uw jeugdbeschermer bespreekt met u uw plan. Als hij zich hierin kan 

 vinden, vormt het familiegroepsplan samen met zijn aanvullingen het 

‘Plan van Aanpak’ voor de uitvoering van de OTS. 

Als de jeugdbeschermer vindt dat uw plan niet voldoet aan de voor waarden, 

bespreekt hij met u of het plan aangevuld kan worden. Als jullie het hier-

over niet eens kunnen worden ziet Jeugdbescherming Gelderland af van 

het familie groepsplan als onderdeel van het Plan van Aanpak. Uw jeugd-

beschermer geeft aan wat de redenen zijn en stelt (samen met u) 

een plan op. 

Verschil van mening
Wanneer u (als ouder met gezag) het oneens bent met de afwijzing van uw

plan (het familiegroepsplan) of zelf een plan had willen opstellen en niet in 

de gelegenheid bent gesteld, kunt u dit verschil van mening voorleggen aan 

de kinderrechter (op grond van artikel 1: 262b BW). U hebt voor het  indienen 

van het verzoek tot behandeling van een geschil een advocaat nodig.



Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


