Voor ouders

Ondertoezichtstelling
Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De eventuele hulp die u tot nu toe had, was
niet voldoende om te zorgen dat uw kind veilig kan opgroeien en zich goed kan
ontwikkelen. Daarom heeft de kinderrechter uw kind onder toezicht gesteld. Bij een
ondertoezichtstelling krijgt u verplicht ondersteuning van een jeugdzorgwerker van
Jeugdbescherming Brabant.

In een crisissituatie kan de kinderrechter
een voorlopige ondertoezichtstelling
uitspreken. Die duurt maximaal drie
maanden of soms langer als de zitting
na drie maanden plaatsvindt. In die tijd
onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de opvoedsituatie van uw
kind. De kinderrechter besluit over het
opheffen van de voorlopige ondertoezichtstelling of het omzetten in een ondertoezichtstelling. U krijgt de gelegenheid om
te zeggen wat u daarvan vindt.

Doel
Het doel van de ondertoezichtstelling is om
te zorgen dat de opvoedsituatie verbetert
tot die goed genoeg is. Zodat uw kind op
een veilige manier kan opgroeien en zich
goed kan ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid
U blijft verantwoordelijk voor uw kind. Maar
belangrijke beslissingen over uw kind moet u
met de jeugdzorgwerker bespreken.
Bijvoorbeeld als u voor uw kind een andere
school zoekt. De jeugdzorgwerker kijkt dus
mee en kan bepaalde dingen over de opvoeding eisen. Als u daar niet aan meewerkt,
kan de jeugdzorgwerker u een schriftelijke
aanwijzing geven. U bent verplicht om die
op te volgen. Als u het daar niet mee eens
bent, kunt u aan de kinderrechter vragen om
de aanwijzing te laten vervallen. En Jeugdbescherming Brabant kan vragen om toch akkoord te gaan met de schriftelijke aanwijzing.

Plan van aanpak
Wat er moet gebeuren om de zorgen aan
te pakken komt in een plan van aanpak.

Daarin staat wat u kan en wil bereiken en
hoe u dat wilt doen. De jeugdzorgwerker
kijkt vooral naar de sterke kanten van uw
gezin, uw mogelijkheden en wat uw netwerk daarin kan betekenen. Zo staan er in

Uw kind staat onder
toezicht. U krijgt
verplichte begeleiding
en toezicht bij de
opvoeding.
het plan duidelijke en concrete afspraken.
Regelmatig bespreekt u met de jeugdzorgwerker wat de voortgang is. En als dat
nodig is, past u samen het plan aan.

Thuis of uit huis?
Meestal wonen kinderen bij een ondertoezichtstelling thuis. Soms is de situatie voor
een kind te onveilig. Jeugdbescherming
Brabant vindt dan dat een uithuisplaatsing
de beste oplossing is voor uw kind. Tijdelijk
of voor langere tijd. De jeugdzorgwerker
bespreekt dit met u. Jeugdbescherming
Brabant legt dit voor aan de kinderrechter.
Die beslist hierover tijdens een zitting.
Daarbij kunt u ook zeggen wat u ervan
vindt. Als uw kind uit huis wordt geplaatst,
woont het - tijdelijk - in een (netwerk)pleeggezin, gezinshuis of instelling. Ook
dan blijft u de ouder van uw kind, maar

iemand anders neemt de verzorging en
opvoeding over. U houdt contact met de
jeugdzorgwerker. Die werkt samen met
u aan het verbeteren van uw thuissituatie
om te zorgen dat uw kind weer thuis
kan wonen.
U blijft als ouder financieel verantwoordelijk voor uw kind. En dus ook voor het
regelen van ziektekosten en verzekeringen.
Daarbij maakt het niet uit of uw kind thuis
woont of ergens anders.

Duur van de ondertoezichtstelling
De kinderrechter bepaalt hoe lang de
ondertoezichtstelling duurt. Hij spreekt
die meestal uit voor maximaal een jaar.
Onze bemoeienis duurt zo kort mogelijk,
maar zo lang als nodig is. Het doel is dat u
als gezin weer op eigen kracht verder kunt.
Zonder maatregel en zonder toezicht van
Jeugdbescherming Brabant. Mogelijk wel
met hulp van uw netwerk of het wijkteam.
Zijn de zorgen binnen het jaar opgelost,
dan vraagt de jeugdzorgwerker aan
de kinderrechter om de maatregel eerder
op te heffen. Dat kunt u ook zelf doen.
De Raad voor de Kinderbescherming
toetst altijd of het terecht is dat de ondertoezichtstelling stopt.
Als er na een jaar nog steeds zorgen zijn
over de ontwikkeling en veiligheid van uw
kind, dan vraagt de jeugdzorgwerker een
verlenging aan. De kinderrechter neemt de
beslissing.
De ondertoezichtstelling eindigt in ieder
geval als uw kind achttien jaar wordt.

