Voor jongeren

Voogdij
Ieder kind heeft een volwassene nodig die verantwoordelijk is dat het veilig opgroeit en zich goed kan ontwikkelen. Meestal zijn dat de ouders. Soms zijn er geen
ouders die gezag hebben, bijvoorbeeld als zij zijn overleden. Soms zijn ouders niet
in staat om te zorgen dat hun kind veilig opgroeit. Misschien was je hiervoor al
onder toezicht gesteld en was dat niet voldoende. Dan legt de kinderrechter het
gezag bij iemand anders, zoals een familielid. Als dat niet kan, komt de voogdij bij
Jeugdbescherming Brabant. Dat is nu bij jou het geval.

In een crisissituatie kan de kinderrechter
een voorlopige voogdij uitspreken. Die duurt
meestal maximaal drie maanden. In die tijd
onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming jouw situatie. De kinderrechter besluit
over het opheffen van de voorlopige voogdij
of het omzetten in een voogdij. Als jij twaalf
jaar of ouder bent, mag jij de kinderrechter
vertellen wat je daarvan vindt.

waar je woont, naar welke school je gaat of
welke medische zorg je nodig hebt.
Je woont bij familie, in een pleeggezin of in
een instelling. Die zijn verantwoordelijk voor
jouw dagelijkse verzorging en opvoeding.
Wij beheren ook jouw financiën. Je ouders
blijven voor sommige kosten wel verplicht
om die te betalen.

Belangrijke beslissingen

Het doel van voogdij is om te zorgen dat
jij rustig en veilig opgroeit. Zodat jij de
mogelijkheid hebt om je zo goed mogelijk
te ontwikkelen.
Het is beter voor je als degene die jou
opvoedt ook degene is die belangrijke
beslissingen neemt. Daarom onderzoekt de
jeugdzorgwerker of iemand die jij kent of

Voogdij is een ingrijpende maatregel.
Jouw ouders hebben nu geen gezag meer
over jou. Dat ligt nu bij Jeugdbescherming
Brabant. Een jeugdzorgwerker van ons voert
dit uit. Wij zijn nu verantwoordelijk voor
jouw ontwikkeling en opvoeding. Wij nemen
alle belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld

Doel

je pleegouder de voogdij kan overnemen.
Soms lukt dat niet. Soms is het beter als de
voogdij bij Jeugdbescherming Brabant blijft
tot je achttien bent.

De kinderrechter stelde
jou onder voogdij.
Dat betekent dat de
verantwoordelijkheid
voor jouw ontwikkeling
en opvoeding nu ligt
bij Jeugdbescherming
Brabant.
Contact en informatie
Jouw ouders blijven uiteraard wel je ouders.
Je hebt recht om elkaar te zien. Soms stelt
de kinderrechter een omgangsregeling
vast. Meestal volgt de jeugdzorgwerker
dan die afspraken. Maar niet als dat niet
goed of niet veilig voor jou is.

Perspectiefbijeenkomst
De jeugdzorgwerker organiseert zogenoemde perspectiefbijeenkomsten.
Die gaan over jou en jouw toekomst.
Daarbij zijn alle mensen uitgenodigd die
het belangrijk vinden dat het goed met jou
gaat. Ook je ouders zijn daarbij. Behalve als

dat niet veilig genoeg is voor jou of anderen die daarbij zijn. Het gaat dus allemaal
om jou. Daarom is de bedoeling dat jij er
ook bij bent om te vertellen wat jij belangrijk vindt. Maar misschien is het voor
jou niet goed of te moeilijk om erbij te zijn.
Dan zijn er andere mogelijkheden. Je
bent er bijvoorbeeld maar een deel van
de bijeenkomst bij. Of helemaal niet. Dat
bespreekt de jeugdzorgwerker van te voren
met jou. En daarna wat er besproken is.
In die bijeenkomst gaat het ook over
wat iedereen kan doen om te zorgen dat
het goed met jou gaat. Nu en in de toekomst. De afspraken komen in het voogdijplan.

Verzekeringen
Jeugdbescherming Brabant zorgt voor een
verzekering voor ziektekosten (basis- en
aanvullende verzekering) en tegen wettelijke aansprakelijkheid voor jou.

Afloop voogdij
Voogdij duurt in principe tot je achttien
wordt. Dan ben je meerderjarig en ben
je volgens de wet verantwoordelijk om je
eigen zaken te regelen. Daar bereiden we je
uiteraard wel op voor. Het is niet de bedoeling dat je er dan ineens alleen voor staat.
Soms vinden ouders dat zij zelf weer in
staat zijn om het gezag over jou te krijgen.
Dan moeten zij bij de rechtbank een verzoek indienen om het ouderlijk gezag
terug te krijgen. De kinderrechter kijkt dan
of je ouders in staat zijn om het gezag

