Pleegzorg en andere organisaties binnen de Jeugdhulp
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er
ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.
De kerntaken van de Raad liggen op het terrein van:
 Bescherming:
de Raad is betrokken bij gezinnen waar opvoeden een probleem is geworden, en kan de
rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen;
 Gezag en omgang na scheiding:
de Raad adviseert de rechter bij gezags- en omgangszaken, als ouders die uit elkaar
gaan het niet eens worden over afspraken over de kinderen, bijvoorbeeld de
omgangsregeling of de verblijfplaats;
 Straf:
de Raad onderzoekt de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en
licht de rechter of de officier van justitie daarover in;
 Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen:
de Raad is betrokken bij zaken op het gebied van afstand doen
 Screening van pleeggezinnen, adoptiegezinnen, adviesaanvragen over adoptie en
afstammingsvragen.
Daarnaast heeft de Raad een toetsende/toezichthoudende taak bij bescherming- en
strafzaken. Meer informatie: www.kinderbescherming.nl
Veilig thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Veilig thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn
regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor
deskundige hulp en advies. Veilig thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft
met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig thuis geeft advies en biedt ondersteuning,
ook aan professionals. Veilig thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en
zet mensen in beweging. Veilig thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor
mensen weer toekomst hebben. Met of zonder elkaar.
Wilt u hulp of advies voor een ander en/of uzelf? Als u contact opneemt krijgt u een
hulpverlener aan de lijn, die naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op
een rij, beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u of er
professionele hulp nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.
Veilig thuis in de buurt
Overal in Nederland zijn veilig thuis organisaties.
Meer informatie:
www.vooreenveiligthuis.nl
Noord-Holland noord:
www.vtnhn.nl
Telefoon: 0800 2000 (gratis nummer, 24/7)
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De kinderrechter
Om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen, kan de kinderrechter een maatregel van
kinderbescherming opleggen. De meest voorkomende en lichtste maatregel is de
ondertoezichtstelling. De gezag beëindigende maatregel is een zwaardere maatregel.
De kinderrechter neemt niet zomaar een besluit om een kinderbeschermingsmaatregel op te
leggen. Hij wil ook de mening van de ouders horen, een advocaat kan hen daarin bijstaan.
Als het kind twaalf jaar of ouder is, vraagt de rechter ook zijn mening. De rechter maakt bij
zijn beslissing gebruik van informatie uit het rapport van de Raad voor de
Kinderbescherming. Hij is niet verplicht om het verzoek van de Raad op te volgen.
Ondertoezichtstelling
Als de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening is niet (meer)
voldoende of als de ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter een
ondertoezichtstelling uitspreken.
Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze
persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen.
De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de
maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel de ouders als het kind zijn verplicht de aanwijzingen
op te volgen die de gezinsvoogd geeft. In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan
in het belang van het kind ook besluiten om hem (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in
een pleeggezin.
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad de
rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing
verzoeken. Tijdens deze voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.
Gezag beëindigende maatregel
Als ouders niet in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen kan de rechter het
gezag van ouders beëindigen. Dit gebeurt op basis van de volgende gronden. Als een kind
zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat
is de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of
als de ouder het gezag misbruikt.
Bij de afweging of hulp nog mogelijk is binnen de aanvaardbare termijn dient nadrukkelijk de
mogelijke inzet van het sociaal netwerk betrokken te zijn. De rechter bepaalt dan dat een
ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. Het gezag zal dan
meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. De instelling oefent in dat
geval de voogdij over het kind uit. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. De
ouders hebben dan officieel niets meer over het kind te zeggen, maar de voogd betrekt heb
voor zover mogelijk en informeert hen over het kind.
De Raad voor de Kinderbescherming kan op verzoek van de Gecertificeerde Instelling een
onderzoek starten naar de noodzaak van een gezag beëindigende maatregel. Mocht de
Raad na het onderzoek besluiten om geen verzoek tot beëindiging van het gezag in te
dienen bij de rechter,
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dan kunnen de Gecertificeerde Instelling en pleegouders die langer dan één jaar voor het
kind zorgen via de Raad om het oordeel van de rechtbank vragen of beëindiging van het
gezag noodzakelijk is.
Duur van een kinderbeschermingsmaatregel
Een ondertoezichtstelling duurt maximaal één jaar en kan telkens met maximaal een jaar
verlengd worden. Beëindiging van het gezag duurt in beginsel tot meerderjarigheid, maar
ouders kunnen na verloop van tijd aan de rechter vragen om hen weer het gezag over het
kind te geven.
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