Informatie voor ouders/verzorgers

Voogdij
De kinderrechter heeft besloten dat uw kind onder
voogdij wordt geplaatst van Bureau Jeugdzorg
Zeeland. Wij zijn nu de wettelijk vertegenwoordiger
van uw kind. Dat betekent dat wij de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de
verzorging van uw kind van u overnemen.
Waarom een voogdijmaatregel?
In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten
hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in
principe bij de ouder(s) van het kind. Maar als de
kinderrechter besluit dat de ouders het ouderlijk gezag
niet mogen/kunnen uitoefenen of als beide ouders
overleden zijn, dan moet iemand anders het van hen
overnemen. Dit heet een voogdijmaatregel.
De voogdijmaatregel is uitgesproken, hoe gaat het
verder?
Bureau Jeugdzorg Zeeland wijst een contactpersoon
aan: de voogd. De voogd heeft regelmatig gesprekken
met uw kind en zorgt ervoor dat uw kind op een goede
plek opgevoed en verzorgd blijft worden. Zij is volledig
verantwoordelijk voor uw kind. De voogd beslist
bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat of zet een
handtekening die nodig is voor het openen van een
bankrekening.
De voogd van Bureau Jeugdzorg Zeeland werkt niet
alleen. Zij legt verantwoording af aan de teamleider.
Belangrijke beslissingen voor het kind worden door de
voogd, de teamleider en een gedragsdeskundige samen
genomen.

gezag. Ook wordt bekeken wie het gezag van Bureau
Jeugdzorg Zeeland op termijn kan overnemen.
Dit plan wordt naar alle betrokkenen verzonden. Ieder
jaar wordt in een bijeenkomst besproken of de doelen
gehaald zijn en worden er nieuwe doelen opgesteld.
Hoe lang duurt de voogdijmaatregel?
De voogdijmaatregel eindigt meestal als uw kind
achttien jaar, en dus meerderjarig, wordt. Vanaf deze
leeftijd beslist uw kind zelf over zijn of haar leven. De
voogdij door Bureau Jeugdzorg Zeeland eindigt ook als
iemand uit het netwerk van uw kind de voogdij
overneemt.
Hoe kunt u de voogd bereiken?
De voogd is uw contactpersoon, zij is te bereiken via het
algemeen nummer van Bureau Jeugdzorg Zeeland 0118677600. Als de voogd er niet is, wordt u doorverbonden
met een collega. Buiten kantooruren kunt u met
spoedeisende hulp contact opnemen met Sensoor 0113256891.
Heeft u klachten?
De voogd doet haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch
kan het zijn dat u niet tevreden bent. Mocht dit het geval
zijn, bespreek dit dan met de voogd. Als u er samen niet
uitkomt, kunt u een gesprek aanvragen met de
teamleider. Als dit niet het gewenste resultaat geeft, dan
kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de
klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg Zeeland.
Meer informatie kunt u lezen op het informatieblad
“Klachten”.

Wat doet de voogd?
Opvoeden gebeurt het best in de natuurlijke omgeving
van het kind. Het is voor een kind meer vertrouwd dat
belangrijke beslissingen genomen worden door een
persoon die dicht bij hem staat, dan door een voogd van
een instantie. Daarom gaat BJZ gedurende de voogdij op
zoek naar een natuurlijk persoon uit de omgeving van
het kind, die de voogdij van BJZ op termijn zou kunnen
overnemen. Dit kan een pleegouder zijn, maar ook een
oma/opa, oom of tante.

Disclaimer
Dit informatieblad is met zorg samengesteld en wij doen
ons best, u van de juiste informatie te voorzien. Toch
kan het gebeuren dat we door de actualiteit worden
ingehaald. Daarom kunnen aan deze folder geen rechten
worden ontleend.

Bij de start van de voogdij maakt de voogd in een
bijeenkomst samen met uw kind, de ouders, de
verzorgers en andere belangrijke personen in het leven
van uw kind, een plan van aanpak. In dit plan staat
beschreven waaraan er het komende jaar gewerkt
wordt op het gebied van opvoeding en verzorging,
ontwikkeling, hulpverlening, veiligheid, financiën en
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Daar waar over zij gesproken
vanzelfsprekend ook hij worden gelezen.

wordt

mag

*met ‘opvoeders’ bedoelen we pleegouders en
groepsleiding.

