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Hoe gaat Jeugdbescherming Overijssel om met 
vertrouwelijke gegevens?

Privacyregels

JbOV heeft een privacyreglement. Hierin staan afspraken over hoe wij omgaan 

met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van cliënten, zoals bijvoorbeeld:

Naam en adres;

Verslagen van gesprekken met u of uw kind;

Rapporten en documenten die over u en uw kind gaan;

Informatie verkregen van derden. 

Wat staat er in het privacyreglement?

Wie recht heeft op inzage in het dossier; 

Wie recht heeft op kopieën uit het dossier;

Hoe lang een dossier bewaard moet worden;

Dat cliënten het recht hebben om te weten welke gegevens

in het dossier zijn opgenomen;

Dat cliënten het recht hebben gegevens te laten corrigeren.

Dossier

Rapportages, hulpverleningsplannen, verslagen en andere documenten bewaart 

JbOV in een dossier. Wilt u uw dossier inzien? Schrijf dan een brief naar de 

vestiging van JbOV waarmee u contact heeft. Vermeld in uw brief uw naam en 

uw relatie met de persoon van wie u gegevens opvraagt. Geef ook aan waarom 

u het dossier wilt inzien. Wanneer u een verzoek tot  inzage indient, moet u 

een legitimatiebewijs meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort of 

rijbewijs. U krijgt dan binnen vier weken  schriftelijk antwoord op uw verzoek.  

Let op: het kan gebeuren dat u  bepaalde delen van het dossier niet mag inzien. 

Dat komt dan omdat er in die delen gegevens staan over anderen.

Voor wie is deze folder bedoeld?

Deze folder is bedoeld voor ouders van jeugdigen die begeleid 

worden door Jeugdbescherming Overijssel (JbOV). In deze 

folder vindt u informatie over de behandeling van klachten, over 

privacyregels, en over medezeggenschap van cliënten. 

JbOV begeleidt gezinnen met jeugdigen tot 18 jaar. Begeleiding 

en onder steuning door JbOV is in het kader van de maatregelen 

van kinderbescherming en jeugdreclassering niet vrijblijvend. De 

werkwijze van JbOV is  gebaseerd op wet- en regelgeving en is 

uitgewerkt in richtlijnen en voorschriften. Dit zorgt ervoor dat de 

belangen van alle betrokkenen zorgvuldig overwogen worden. 

Ouders en jeugdigen weten daardoor wat ze van de begeleiding 

kunnen verwachten. 

•
•
•
•
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Archief

Is de begeleiding door JbOV beëindigd? Dan gaat het dossier naar ons archief. 

Er gelden wettelijke bewaartermijnen voor dossiers. Deze kunt u vinden in 

het privacyreglement van JbOV. Het privacyreglement kunt u downloaden van 

onze website: www.jbov.nl.

Verwijsindex 

De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionele 

 organisaties die zich met hulpverlening aan jongeren bezighouden hun 

zorgen over jongeren kunnen melden. Een melding omvat de naam en 

 geboortedatum van een jeugdige, de naam van de meldende organisatie,

en de datum van melding. JbOV behoort tot de instellingen die volgens de

wet in de verwijsindex mogen melden.

Sommige gemeenten hebben samen met verschillende hulpverlenende 

instanties en onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over de melding 

van jeugdigen die extra risico lopen om in problemen te komen. Omdat bij 

 cliënten van JbOV sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen, 

meldt JbOV cliënten uit deze gemeenten in de verwijsindex.

Klachten
Medewerkers van JbOV doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het 

gebeuren dat u vindt dat u niet goed bent bejegend. Heeft u een verschil van 

mening met een van onze medewerkers? Dan helpt het vaak al als u hierover 

met deze persoon praat. Lost dat niets op? Dan kunt u een gesprek aan-

vragen met een leidinggevende van JbOV.

Klachtencommissie

Als u niet wilt praten met de persoon door wie u zich onjuist bejegend voelt 

en als u niet wilt praten met een leidinggevende, dan kunt u een klacht 

indienen bij een externe klachtencommissie. De klachtencommissie is 

samengesteld uit professionals van verschillende organisaties. JbOV vindt het 

belangrijk dat uw klacht goed wordt behandeld, zodat u tevreden bent over 

de begeleiding die wij bieden.

Klachtenprocedure

Een ingediende klacht kan voor JbOV aanleiding zijn de werkwijze te ver-

beteren. Daar heeft u in de toekomst voordeel van. Maar anderen misschien 

ook. Hoe u een klacht kunt indienen leest u in de Klachtenregeling. U kunt de 

Klachtenregeling van de klachtencommissie downloaden van onze website: 

www.jbov.nl. De klachtencommissie is ook bereikbaar via het e-mailadres: 

algemeen@klachtencommissiejeugd.nl. 

“JEUGDBESCHERMING OVERIJSSEL 
VINDT HET BELANGRIJK DAT UW 
KLACHT GOED WORDT BEHANDELD.”
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Vertrouwenspersoon

Cliënten hebben bij klachten recht op een onafhankelijke vertrouwens-

persoon. Een vertrouwenspersoon ondersteunt jeugdigen, ouders, pleeg-

ouders of netwerkpleegouders op hun verzoek in aangelegenheden die 

samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van JbOV. 

Cliënten van JbOV die in Overijssel wonen kunnen daarvoor terecht bij het 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is er voor hulp en advies. 

Het bureau is telefonisch bereikbaar via 088 – 555 1000.

Hoe kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen?
JbOV vindt het belangrijk dat cliënten meepraten, meedenken en mee-

beslissen. Vaak weten cliënten uit eigen ervaring goed hoe dingen anders 

of beter kunnen. Daarom horen wij graag ideeën van cliënten. Zodat wij u, 

maar ook anderen, beter kunnen helpen.

Cliëntenraad

JbOV heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad komt op voor gemeen-

schappelijke belangen van cliënten van JbOV. De Cliëntenraad houdt zich 

niet bezig met  persoonlijke problemen of klachten van een jeugdige. 

De Cliëntenraad bemiddelt ook niet bij een meningsverschil tussen een 

 medewerker en een ouder.

Wilt u meer weten over medezeggenschap voor cliënten? Of over de 

Cliëntenraad? Bekijk dan de informatie op onze website: www.jbov.nl. Heeft 

u misschien een goed idee? Neem dan contact op met de voorzitter van de 

Cliëntenraad of de Ondersteuner Cliëntenbeleid van JbOV. U kunt een bericht 

sturen via e-mail: cliëntenraad@jbov.nl of een brief schrijven.

Familiegroepsplan

JbOV biedt cliënten de mogelijkheid om samen met familie, vrienden en 

 bekenden een familiegroepsplan op te stellen. Een familiegroepsplan sluit 

 zoveel mogelijk aan bij eventueel bestaande plannen die u met andere 

instanties gemaakt hebt. Het plan moet voldoen aan een aantal voor waarden 

die betrekking hebben op de veiligheid van de jeugdige. In een familie groeps-

plan staat in ieder geval: 

Aan welke doelen gewerkt wordt om de opvoedingssituatie van uw  

kind te verbeteren; 

Wat er van u en uw kind wordt verwacht; en

Wie u daarbij ondersteunt.

Geschillenregeling

U kunt een geschil voorleggen aan de kinderrechter als:

U het niet eens bent met de uitvoering van een maatregel;

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;

Als er geen andere manier is om het verschil van mening aan

de kinderrechter voor te leggen. 

In deze situaties 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. Hij stelt daarbij het belang van uw kind voorop. 

U hebt voor deze procedure een advocaat nodig.

•
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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

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. Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.

 T 088 856 78 00   
W www.jbov.nl
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