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Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn 

dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor eten, kleren en andere verzorging en zij zorgen voor jouw 

opvoeding. Ook zijn zij ervoor verantwoordelijk dat je naar school gaat. Je ouders hebben het ‘ouderlijk 

gezag’, dat betekent dat zij belangrijke beslissingen over jou nemen. Er zijn situaties waarin ouders 

dit zelf niet kunnen, bijvoorbeeld als ouders overlijden of als de moeder nog minderjarig is. Ook om 

andere redenen kan het voorkomen dat je ouders niet meer zelf voor je kunnen zorgen en het gezag 

uitoefenen. De Raad voor de Kinderbescherming doet dan een onderzoek en kan de kinderrechter 

vragen over jou ‘de voogdij uit te spreken’. In deze folder lees je wat dat voor jou betekent. 
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Wat is een voogdijmaatregel?
Als de kinderrechter een voogdijmaatregel uitspreekt betekent dit dat 

iemand anders het gezag van je ouders overneemt. Degene die de 

voogdij gaat uitvoeren kan een persoon zijn, bijvoorbeeld iemand uit 

je familie of pleegouders, maar het kan ook een organisatie zijn, 

zoals Jeugdbescherming Gelderland. In jouw geval heeft de 

kinderrechter Jeugdbescherming Gelderland aangewezen om de 

voogdij uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren? En hoe zit dat met je ouders?
Jeugdbescherming Gelderland wijst een jeugdbeschermer aan die 

de voogdijmaatregel uitvoert. Soms stond je al onder toezicht. Als 

dat zo is blijft dezelfde jeugdbeschermer je begeleiden, maar nu als 

voogd. Je jeugdbeschermer zorgt allereerst voor een plek waar je veilig 

kunt opgroeien. Het liefst bij mensen uit je omgeving, bijvoorbeeld 

familie, als dat niet kan in een pleeggezin of een tehuis. Verder beslist 

de jeugdbeschermer vanaf nu over allerlei zaken, zoals naar welke 

school je gaat, wat voor hulp je nodig hebt of hoe het gaat met jouw 

geldzaken. Je jeugdbeschermer beslist ook of jij contact houdt met je 

ouders, en als dat zo is, hoe vaak, waar en hoe lang. Jeugdbescherming 

Gelderland vindt het belangrijk dat jij contact houdt met je ouders, 

maar alléén als dat in jouw belang is. Je jeugdbeschermer heeft 

regelmatig contact met je en luistert naar je mening. Hij praat ook 

met je ouders, je familie, school en het gezin of tehuis waar je woont. 

Samen met jullie maakt hij in de eerste zes weken van de voogdij een 

Plan van Aanpak.
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Wat staat er in het Plan van Aanpak?
In het Plan van Aanpak staat een hoop informatie over hoe het met 

jou gaat. Er staat in wat er aan de hand is en waarom de voogdij is 

uitgesproken, maar ook hoe het met jou gaat in het pleeggezin of in de 

leefgroep. Ook wordt beschreven hoe het gaat op school, welke zorgen er 

zijn en wat er goed gaat. In het Plan van Aanpak staat ook of en hoe je 

ouders bij jouw opvoeding en verzorging betrokken worden. 

Hoe lang duurt de voogdij?
De voogdij duurt zo lang het nodig is en maximaal tot je 18 jaar bent. Het 

is voor kinderen niet zo prettig dat iemand van een instelling belangrijke 

beslissingen over jou kan nemen. Het is beter als dat een persoon is die 

dicht bij je staat. Jeugdbescherming Gelderland gaat daarom op zoek 

naar een persoon uit jouw omgeving die de voogdij na verloop van tijd 

kan overnemen. Dit kan een pleegouder zijn, maar ook bijvoorbeeld een 

JE JEUGDBESCHERMER ZORGT 
ALLEREERST VOOR EEN PLEK WAAR
JE VEILIG KUNT OPGROEIEN.”
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oma, opa, oom of tante. Als zo iemand gevonden is en hij/zij de voogdij 

over jou wil en kan uitvoeren, vraagt Jeugdbescherming Gelderland aan de 

kinderrechter om te worden ‘ontslagen van de uitoefening van de voogdij’. 

De kinderrechter benoemt daarna de voorgedragen persoon als voogd. 

Het is ook mogelijk dat je ouders de verantwoordelijkheid over jou weer 

terugvragen bij de kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming 

onderzoekt dan of dit mogelijk is en brengt advies uit aan de kinderrechter.

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 regioteam 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 telefoonnummer van Spoedeisende Zorg is 0800 99 555 99.



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.
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