Deskundigheid

TRAINING
Optreden ter terechtzitting
Sommige kinderen hebben zulke
ernstige gedragsproblemen, dat ze
een gevaar zijn voor zichzelf of hun
omgeving. De kinderrechter kan dan
beslissen om een kind op te laten
nemen in de gesloten jeugdzorg.
Als een gesloten plaatsing nodig is,
dan is er sprake van een ingewikkeld
(juridisch) proces. Tijdens de training
‘Optreden ter terechtzitting’ leer
je meer over dit proces en jouw rol
daarin.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

Het Expertisecentrum is onderdeel van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis), dat bescherming biedt
aan kinderen, jongeren en
volwassenen in Friesland.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Optreden ter terechtzitting
Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, jeugdzorgwerkers.
Inhoud:
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor
het verzoek van een machtiging gesloten jeugdhulp in het
vrijwillige kader (art. 6.1.2. lid 3 sub c Jeugdwet). Tijdens
deze training krijg je juridische kennis over de verzoekschriftprocedure en leer je de nodige vaardigheden in het
kader van procesvoering.
Wat leer je?
Na afloop van de training…
• weet je welke juridische begrippen centraal staan bij
		 gesloten jeugdhulp;
• ken je de specifieke juridische regels en mogelijkheden
		 m.b.t. het verzoek gesloten jeugdhulp in het vrijwillige
		 kader en weet je welke rol jij daarbij inneemt;
• heb je kennis van de verschillende hoofdrolspelers in de
		 verzoekschriftprocedure gesloten jeugdhulp;
• weet je hoe een zitting in het kader van het verzoek
		 vrijwillig gesloten jeugdhulp bij de rechtbank verloopt,
		 wat je van andere spelers mag verwachten en hoe je je
		 op een professionele wijze opstelt.
Praktische informatie:
• De training bestaat uit 1 dagdeel van 4 uur.
• De training is SKJ-geaccrediteerd.
• Maximaal 15 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

