Voor jongeren

Begeleiding
Jouw ouders hebben twijfels of vragen over jouw opvoeding. Of misschien vind jij het
thuis niet zo lekker lopen. Dan kunnen jullie dat bespreken met iemand van een lokaal
team in jullie woonplaats. Soms worden die twijfels groter of jullie hulpverlener maakt
zich zorgen over jouw veiligheid. Of misschien ben jij in aanraking gekomen met justitie vanwege een strafbaar feit. Dan kan Jeugdbescherming Brabant jullie voor korte tijd
extra ondersteuning bieden. Dat heet Begeleiding.

Jij en je ouders krijgen
vrijwillig begeleiding
omdat er zorgen zijn
over jouw opvoeding
en ontwikkeling.
Deze hulp biedt Jeugdbescherming Brabant
alleen op verzoek van jou, je ouders en het
lokale team. Jullie bepalen zelf of jullie
gebruikmaken van deze ondersteuning. Een
jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming
Brabant voert deze begeleiding uit.

Doel
De inzet is altijd: jouw veiligheid herstellen
of twijfels over jouw veiligheid wegnemen.
Begeleiding richt zich op het voorkomen

dat de kinderrechter ingrijpt. Of misschien
is er al sprake geweest van een ondertoezichtstelling. En kunnen jullie na afloop
nog wat extra steun gebruiken. Door onze
begeleiding kan een ondertoezichtstelling
soms ook korter duren.

Het begint met een plan
Samen met jou en je ouders zoeken we naar
manieren om de zorgen over jouw opvoeding weg te nemen. Dat doet de jeugdbeschermer ook in overleg met mensen die
belangrijk voor jullie zijn, zoals familie of bekenden en eventueel andere hulpverleners.
We maken een plan of werken verder met
het plan dat er al ligt: wat willen jullie
bereiken en hoe gaan jullie dat aanpakken?
Het plan is geen uitgebreid verhaal; heel
concreet beschrijven we wie wat wanneer
doet. Dan weet iedereen waar hij of zij aan
toe is. Het plan is pas klaar als jij, jouw ouders,

mensen uit jullie netwerk en betrokken
hulpverleners het een goed plan vinden.

Evaluatie
Binnen drie maanden bespreken we samen
of de situatie voor jou voldoende is verbeterd. Zo ja, dan sluiten we onze begeleiding
af. We bespreken welke andere ondersteuning er mogelijk nog nodig is. Vaak houden
jullie contact met de hulpverlener van het
lokale team. Soms verlengen we onze ondersteuning. Dan maken we nieuwe afspraken over onze inzet in de volgende periode.

Wil je meer weten?
Heb je vragen over deze informatie of wat
er staat op onze website? Of loop je ergens
tegenaan of heb je behoefte om eens te
praten hoe het met je gaat? Neem contact
op met je jeugdzorgwerker!

Jeugdbescherming Brabant
staat voor Samen veilig:

	wij werken voor en met kinderen en

jongeren die in een onveilige situatie
verkeren

	wij werken samen met het gezin en

het netwerk aan een veilige opvoedsituatie

	wij voeren maatregelen uit na een

uitspraak van de kinderrechter, zoals
ondertoezichtstelling, voogdij en
jeugdreclassering

www.jeugdbeschermingbrabant.nl
Hier staan wij voor
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit
alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de
toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor
samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere
dag weer kunt u vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.
Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil
maken.... samen met u.
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