Een ondertoezichtstelling?
Wat kunt u verwachten?
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Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er zorgen bestaan over
de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
heeft daarom een onderzoek gedaan naar de opvoedingssituatie in uw gezin. Om te zorgen dat de
opvoedingssituatie verbetert krijgt uw gezin een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) van Regiecentrum
Bescherming en Veiligheid toegewezen. Deze folder geeft informatie over wat een ondertoezichtstelling inhoudt.
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Grip op veilig leven

Ondertoezichtstelling (OTS)

Gezinsplan

De OTS is uitgesproken omdat er zorgen bestaan over
de ontwikkeling en de veiligheid van uw kind. En omdat
vrijwillige hulp niet voldoende is om de situatie te verbeteren. Het kan zijn dat uw kind problemen heeft, bijvoorbeeld uw kind is verslaafd geraakt aan drugs. Het
kan ook zijn dat u problemen met de opvoeding van
uw kind heeft. Bijvoorbeeld, het lukt u niet goed om
regels te stellen. Ook kan er sprake zijn van geweld of
agressie in het gezin. Een combinatie van problemen
is ook mogelijk.
Een OTS is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij
u verplicht hulp en toezicht krijgt bij de opvoeding van
uw minderjarige kind. Het doel van de OTS is de opvoedingssituatie te verbeteren. In de meeste gevallen
houdt u wel het volledige gezag en blijft (ook financieel) verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
In sommige gevallen legt de rechter een deel van het
gezag bij de jeugdbeschermer neer, bijvoorbeeld voor
het nemen van beslissingen op medisch gebied.
De kinderrechter legt de OTS op voor ten hoogste
een jaar. Is een verlenging nodig, dan vraagt de jeugdbeschermer de kinderrechter de OTS te verlengen.
Hierover is altijd overleg met u. Ook de kinderrechter
vraagt naar uw mening. De OTS houdt in ieder geval op
als uw kind 18 jaar wordt.

In de eerste zes weken van de OTS stelt de jeugdbeschermer, samen met u en uw kind, een gezinsplan op.
In het plan staat wat er precies aan de hand is, welke
veranderingen er nodig zijn om de opvoedingssituatie
te verbeteren en hoe aan deze verbetering wordt gewerkt.
In de gesprekken wordt in ieder geval ingegaan op de
volgende onderwerpen:
> Wat gaat er goed met u en uw kind en wat gaat er
minder goed?
> Wat zijn de problemen die bedreigend zijn voor de
ontwikkeling van uw kind?
> Wat heeft uw kind nodig om zich weer goed te
kunnen ontwikkelen?
> Wat moet er gedaan worden om ervoor te zorgen dat
de opvoedingssituatie echt verandert?
In het gezinsplan leggen we afspraken vast hoe aan de
verbetering van de opvoedingssituatie gewerkt gaat
worden. U kunt om een kopie van dit plan vragen. Meer
informatie over het verstrekken van gegevens kunt u
lezen in onze folder over Privacy.
De jeugdbeschermer blijft steeds met u in gesprek over
deze afspraken. Ook betrekt de jeugdbeschermer andere
belangrijke mensen in de omgeving van uw kind bij het
plan, bijvoorbeeld de school of het consultatiebureau.
De ontwikkeling van uw kind staat daarbij altijd op de
voorgrond.

Kennismaking
Bij de start van de OTS krijgt uw kind een vaste jeugdbeschermer toegewezen. De jeugdbeschermer maakt
kennis met u en uw kind en legt uit wat een OTS is.
Soms komt bij dit gesprek de medewerker van de RvdK
mee, die eerder onderzoek naar uw gezinssituatie heeft
gedaan.

Aan het werk
U gaat aan het werk met de afspraken uit het gezinsplan,
die er voor zorgen dat de opvoedingssituatie en de ontwikkeling van uw kind verbeteren. De jeugdbeschermer
heeft daarom regelmatig gesprekken met u en biedt u
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Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld) vormen samen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

hulp en steun. Het kan zijn dat er andere gespecialiseerde hulpverlenende instellingen worden ingeschakeld om uw kind en u te helpen. U kunt denken aan
zelfstandigheidstraining of opvoedingshulp. De afspraken uit het gezinsplan zijn óók dan het uitgangspunt.
Als het nodig is worden de afspraken bijgesteld.
De jeugdbeschermer kijkt vanaf het begin tot het einde
van de OTS steeds naar de veiligheid van uw kind. Lukt
het niet om de opvoedingssituatie te verbeteren dan
kan Regiecentrum Bescherming en Veiligheid beslissingen nemen, ook als u het er niet mee eens bent. Soms
is het nodig dat uw kind (tijdelijk) ergens anders gaat
wonen. Hiervoor is een machtiging (toestemming) van
de kinderrechter nodig, die ook naar uw mening vraagt.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dient daarvoor een verzoek in bij de kinderrechter. De jeugdbeschermer informeert u hier altijd duidelijk over.

Wat verwachten wij van u en uw kind?
De hulp en steun van de jeugdbeschermer is niet
vrijblijvend. Het is belangrijk dat u en uw kind alle afspraken nakomen met de jeugdbeschermer of andere
hulpverleners. Verder is het belangrijk dat u de jeugdbeschermer op de hoogte houdt van alle belangrijke gebeurtenissen of veranderingen in het leven van uw kind
of uw gezin. Bijvoorbeeld als uw kind wegloopt. Dit kan
van invloed zijn op de afspraken in het gezinsplan en
de ingezette hulp. Voor de toekomst van uw kind is een
goede samenwerking met u, als ouder, heel belangrijk.

Wanneer kunt u de jeugdbeschermer
bereiken?
De afdeling jeugdbescherming is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via het nummer in deze
folder. Alleen voor spoedgevallen is er buiten kantoortijden een bereikbaarheidsdienst. Via het antwoordapparaat hoort u wie u daarvoor kunt bellen.

Wat u moet weten over onze regels over
privacy en klachten
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft een
privacyreglement. Hierin staat welke gegevens wij in
een dossier mogen vastleggen en hoe wij met de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van u en uw kind
moeten omgaan. Is uw kind jonger dan twaalf jaar dan
geven wij in principe geen informatie aan anderen zonder uw toestemming.
U heeft het recht om uw eigen gegevens in het dossier
in te zien. Meer informatie staat in de folder Privacyregels.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft ook
een klachtenreglement. Bent u niet tevreden over hoe
de jeugdbeschermer met u omgaat? Bij voorkeur zien
wij dat u en de betrokken medewerker het probleem
samen uitpraten. Lost dit gesprek niets op, of wilt u
een dergelijk gesprek niet voeren, dan kunt u een klacht
indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
De folder Klachten over Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid legt uit hoe dat moet.
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