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Vanaf 1 januari 2015 is alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren via de 

gemeenten geregeld. Dit staat in de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Uw zoon 

of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er zorgen bestaan over de 

verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind. Deze folder geeft informatie over wat 

een ondertoezichtstelling (OTS) is. 

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onderzoek gedaan naar de opvoedingssituatie 
in uw gezin. De RvdK heeft bij de kinderrechter een verzoekschrift ingediend om uw kind onder 
toezicht te stellen. Om te zorgen dat de opvoedingssituatie verbetert heeft de kinderrechter een 
OTS uitgesproken. Als de kinderrechter een OTS oplegt, krijgt uw kind een gezinsvoogdijwerker 
toegewezen die werkzaam is bij een gecertificeerde instelling. Jeugdbescherming Overijssel 
(JbOV) is de gecertificeerde instelling die in uw woonplaats de OTS uitvoert. De taken van een 
gezinsvoogdijwerker worden uitgevoerd door een jeugdbeschermer van JbOV. 
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Wat is een ondertoezichtstelling?
De OTS is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij u verplicht hulp en ondersteuning krijgt 
bij de opvoeding van uw kind. U behoudt wel het ouderlijk gezag en blijft (ook financieel) 
verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind mag u 
echter niet meer alleen nemen, maar neemt u samen met de jeugdbeschermer. Ook moet u zich 
houden aan de aanwijzingen die de jeugdbeschermer geeft. Het doel van de OTS is te zorgen 
dat de opvoedingssituatie van uw kind verbetert en u weer zelf de opvoeding op u kunt nemen. 
De kinderrechter spreekt een OTS uit voor maximaal een jaar. Op verzoek van JbOV kan de 
kinderrechter de OTS verlengen met nog een jaar of korter.

Wat gaat er na een uitspraak OTS gebeuren? 
In het eerste gesprek maakt u kennis met de jeugdbeschermer van uw kind. In dit gesprek legt 
hij uit wat u van hem kunt verwachten. De jeugdbeschermer verzamelt alle informatie die hij nodig 
heeft. Ook bekijkt hij samen met u hoe u de opvoedingssituatie kunt verbeteren en onderzoekt hij, 
wie u vanuit uw netwerk (familie, vrienden, buren, enz) daarbij kan ondersteunen. 

JbOV werkt volgens de VERVE methode, dat betekent Veiligheid En Regie Voor Elk. De veiligheid 
van een kind staat bij ons altijd voorop. Bij de aanvang van de OTS biedt JbOV u de mogelijkheid om 
samen met familie, vrienden en bekenden onder voorwaarden een familiegroepsplan op te stellen.

Dit plan is later het plan van aanpak voor de OTS en sluit zoveel mogelijk aan bij eventueel 
bestaande plannen die u met andere instanties gemaakt hebt. 

Er is een aantal situaties waarbij de jeugdbeschermer direct met u een een plan maakt. Dat is:
Als u zelf geen plan wilt maken;
Als uw kind door concrete bedreigingen niet veilig is;
Als de belangen van uw kind geschaad worden. 

Wat staat er in het plan van aanpak?
In het plan van aanpak staat:
Wat er precies aan de hand is; 
Waarom de OTS is uitgesproken;
Aan welke doelen gewerkt wordt om de opvoedingssituatie te verbeteren; 
Wat er van u en uw kind wordt verwacht en 
Wie u daarbij ondersteunt. 
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U maakt dit plan van aanpak samen met de jeugdbeschermer en samen met uw kind, in ieder geval 
als uw kind ouder is dan 12 jaar. De jeugdbeschermer houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw 
mening. In de gesprekken met u en uw kind gaat de jeugdbeschermer in op de volgende onderwerpen:
Wat gaat er goed met u en uw kind en wat gaat er minder goed?
Wie vindt het belangrijk dat het goed gaat met uw kind?
Welke problemen zijn bedreigend voor de ontwikkeling van uw kind?
Wat heeft uw kind nodig om zich weer goed te kunnen ontwikkelen?
Wat moet er gedaan worden om de opvoedingssituatie te verbeteren?
Om een goed beeld te krijgen van de situatie kan de jeugdbeschermer ook aan anderen 
vragen stellen. Bijvoorbeeld aan familie of buren, de huisarts, school of andere instanties. 
Uw jeugdbeschermer bespreekt het plan van aanpak ook met een leidinggevende van JbOV. 

Hoe wordt het plan van aanpak uitgevoerd?
Het plan is de rode draad in alle gesprekken met de jeugdbeschermer. Als het nodig is regelt 
de jeugdbeschermer hulp, bijvoorbeeld iemand die bij u thuis komt helpen bij de opvoeding. De 
jeugdbeschermer heeft regelmatig contact met u en uw kind om te kijken of de opvoedings-
situatie verbetert. 

Thuis wonen of niet? 
JbOV vindt dat elk kind het beste bij zijn ouder(s) kan wonen. Maar soms is het beter dat een kind 
(tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Het liefst bij een gezin uit de eigen omgeving. Als dat niet 
kan gaat een kind naar een pleeggezin of een leefgroep. Als JbOV vindt dat een uithuisplaatsing 
nodig is, dan moet de kinderrechter hier eerst toestemming voor geven. Dit heet een ‘machtiging 
uithuisplaatsing’. 

De machtiging geldt voor maximaal één jaar. Daarna wordt bekeken of de uithuisplaatsing 
verlengd wordt of dat een kind weer thuis kan wonen. Ook als uw kind niet meer thuis woont, 
betrekt uw jeugdbeschermer u zoveel mogelijk bij de opvoeding en spreekt met u af hoe u 
contact met uw kind blijft houden. 

Als JbOV vindt dat uw kind weer thuis kan wonen, moet ook de RvdK het hiermee eens zijn. Als de 
RvdK vindt dat uw kind nog niet thuis kan wonen, dan neemt de kinderrechter hier een besluit over. 

•
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Wanneer eindigt een OTS?
De kinderrechter spreekt een OTS uit voor maximaal een jaar. In de loop van het jaar bekijkt de 
jeugdbeschermer hoe het met uw kind gaat en in hoeverre de doelen uit het plan van aanpak zijn 
bereikt. Als JbOV vindt dat het goed gaat informeert de jeugdbeschermer de RvdK dat hij van plan 
is om de OTS of de uithuisplaatsing niet te verlengen. De RvdK beoordeelt of de situatie van uw 
kind weer veilig is. Als de RvdK het niet eens is met het voorstel tot beëindiging van een OTS of 
de machtiging uithuisplaatsing kan de RvdK de kinderrechter alsnog vragen om verlenging. Als de 
RvdK het eens is met JbOV wordt geen verlenging van de OTS of uithuisplaatsing aangevraagd.

Het kan ook zijn dat het nog niet goed genoeg gaat. Dan vraagt de jeugdbeschermer aan de 
kinderrechter de OTS te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een besluit neemt, kunt u
uw mening aan de kinderrechter geven. Dit kan schriftelijk of tijdens de bespreking op de 
rechtbank. In ieder geval eindigt een OTS als uw kind 18 jaar wordt. 

Als de ontwikkeling van uw kind ernstig wordt bedreigd kan onder bijzondere omstandigheden 
uw gezag over uw kind beëindigd worden. Op verzoek van JbOV doet de RvdK hier dan onderzoek 
naar en beslist de kinderrechter over het verzoek tot gezagsbeëindiging. 

Een voorlopige ondertoezichtstelling als uitzondering op de regel
Als een kind ernstig en onmiddellijk gevaar loopt en er nog geen sprake is van een ondertoezicht-
stelling, moet een kind toch snel uit huis geplaatst kunnen worden. De RvdK kan dan aan de 
 kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken en deze voorlopig op te 
leggen. Er wordt meestal gelijktijdig om een machtiging uithuisplaatsing verzocht. Als de kinder-
rechter het verzoek inwilligt, dan wordt een gecertificeerde instelling benoemd die de voorlopige 
ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing uitvoert. De kinderrechter hoeft het kind, de ouders 
of andere betrokkenen niet te spreken voor hij deze beslissing neemt. Wel moet hij hen binnen 
 veertien dagen na de uitspraak alsnog horen. 

Wat zijn de rechten en plichten van u, uw kind en de jeugdbeschermer?
De begeleiding en steun van de jeugdbeschermer is niet vrijblijvend. De jeugdbeschermer maakt 
samen met u en uw kind afspraken om de opvoedingssituatie te verbeteren. Hij is verplicht u 
daarbij te betrekken. Maar als u het niet eens wordt met elkaar heeft de jeugdbeschermer het 
recht bepaalde beslissingen te nemen. 
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Zo kan de jeugdbeschermer u een schriftelijke aanwijzing geven waaraan u zich moet houden. 
Hij kan u bijvoorbeeld opdragen ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. Als u het met een 
schriftelijke aanwijzing niet eens bent kunt u binnen twee weken bij de kinderrechter bezwaar 
maken. De kinderrechter beslist dan of u de aanwijzing wel of niet moet opvolgen. Als u zich 
niet aan de aanwijzing houdt kan de jeugdbeschermer de kinderrechter vragen de aanwijzing te 
bekrachtigen met een rechterlijke beschikking. Als u na verloop van tijd vindt, dat de schriftelijke 
aanwijzing niet meer nodig is, dan kunt u JbOV schriftelijk vragen om de aanwijzing in te trekken 
JbOV moet hierover binnen twee weken beslissen.

JbOV kan de kinderrechter verzoeken uw kind uit huis te plaatsen of de OTS te verlengen. Als 
JbOV een verzoekschrift naar de rechtbank wil sturen, bespreekt de jeugdbeschermer dat eerst 
met u. Uw mening wordt in het verzoekschrift vermeld. U krijgt een uitnodiging voor de zitting 
en krijgt gelegenheid uw mening aan de kinderrechter te geven. Ook hier beslist uiteindelijk de 
kinderrechter.

Een geschil voorleggen aan de kinderrechter
Wanneer kunt u een geschil voorleggen aan de kinderrechter? Dat kan als:
U het niet eens met de uitvoering van de OTS;
U al diverse gesprekken hebt gevoerd met JbOV en er samen niet uit komt; 
Als uw klacht niet door de klachtencommissie in behandeling kan worden genomen; 
Aals er geen andere manier is om het verschil van mening aan de kinderrechter voor te leggen. 
In zo’n geval kunt u een verzoek tot geschilbeslechting voorleggen aan de kinderrechter. De 
kinderrechter zal de mening van alle betrokkenen horen en proberen tot overeenstemming 
te komen. Lukt dat niet, dan neemt de kinderrechter een beslissing, waarbij hij het belang van 
uw kind voorop stelt. U hebt voor deze procedure een advocaat nodig. 

Meer informatie 
De werkwijze en taken van JbOV zijn vastgelegd in regels en voorschriften. 
Jongeren en ouders/verzorgers mogen meepraten en meedenken via de Cliëntenraad.
Meer informatie vindt u in de folders Rechten van cliënten en van de folder van de Cliëntenraad. 
Jongeren en ouders/verzorgers hebben bij klachten recht op een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is telefonisch 
bereikbaar via het nummer 088 555 1000. 
Alle informatie, advies en hulp van JbOV wordt door uw gemeente betaald. Wordt een jongere in 
een instelling geplaatst? Dan wordt door een landelijke instelling een ouderbijdrage gevraagd. 
Folders en officiële documenten kunt u downloaden via: www.jbov.nl.
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Hoe bereikt u de jeugdbeschermer?
Als u kennis maakt met de jeugdbeschermer krijgt u zijn doorkiesnummer en mailadres. 
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u dit nummer bellen. Op zijn mailadres kunt u hem 
bereiken voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Afstemmen over afspraken uit het plan 
van aanpak kan niet via de mail. Is de jeugdbeschermer niet bereikbaar maar heeft u toch iemand 
nodig, dan kunt u het algemene nummer bellen en vragen naar de vervanger of de bureaudienst.

Als u dringend hulp nodig heeft ná 17.00 uur of in het weekend
Als u na 17.00 uur of in het weekend dringend hulp nodig heeft kunt u bellen met de 
bereikbaarheidsdienst van JbOV. Deze jeugdbeschermers kunnen u 24 uur per dag helpen 
een crisissituatie aan te pakken. Als het nodig is komt een jeugdbeschermer naar u toe. 
De bereikbaarheidsdienst is bereikbaar via 088 856 78 00.

Contact
Meer informatie over JbOV vindt u op www.jbov.nl. Hier vindt u 

alle adres- en telefoongegevens van Jeugdbescherming Overijssel.

Jeugdbescherming Overijssel

Hoofdkantoor

Burg. Drijbersingel 39, Zwolle

Postbus 568, 8000 AN Zwolle.

 T 088 856 78 00   

W www.jbov.nl

Uitgave april 2015

Voor het leesgemak is deze foldertekst 

in de mannelijke vorm geschreven. Overal 

waar hij staat kunt u ook zij lezen. Met 

ouders worden ook ouder (eventueel 

met zijn of haar partner), verzorger(s) of 

wettelijke vertegenwoordiger(s) bedoeld. 

Met kind worden alle kinderen en jongeren 

tot 18 jaar bedoeld. Met cliënt(en) worden 

ouder(s) of kind(eren) bedoeld.


