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Waarom heeft u met een gezags
beëindigende maatregel te maken?
In het belang van uw kind heeft de kinderrechter besloten een
gezagsbeëindigende maatregel uit de spreken. In deze uitspraak
is bepaald dat de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering de voogdij gaat uitvoeren over uw kind.
Belangrijke beslissingen over uw kind worden dan door ons
genomen.

Wat is een gezagsbeëindigende maatregel?
Beëindiging van het ouderlijk gezag betekent dat u als ouders
niets meer over uw kind mag beslissen.
De Raad voor de Kinderbescherming en het openbaar ministerie
kunnen de kinderrechter vragen om beëindiging van het gezag
van de ouders. Maar ook anderen, zoals pleegouders, die het
kind langer dan een jaar in hun gezin hebben opgenomen en
verzorgen en opvoeden, kunnen dat doen.
U blijft altijd ouder van uw kind. Ook als iemand anders de
verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen.
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Wie zijn wij?
De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming &
Jeugdreclassering (afgekort de WSS JB&JR) is een gecertificeerde
instelling. Wij zorgen dat er een jeugdzorgwerker bij u en uw
kind(eren) thuiskomt om de kinderbeschermingsmaatregel uit te
voeren.
Wij geven begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren die een
beperking of een ziekte hebben en waar er ernstige zorgen zijn
over de veiligheid van de kinderen. Of als een jongere in
aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. Wij werken in
elke regio, ook bij u in de buurt. Daar werken wij vaak samen met
wijk- of buurtteams.
Uw kind krijgt een jeugdzorgwerker die de voogdij uitvoert. De
jeugdzorgwerker zal hier met u over praten. De jeugdzorgwerker
voert de voogdij uit namens de gecertificeerde instelling.
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Voogdij
Hoelang duurt een voogdij?
Beëindiging van het gezag van de ouders duurt tot het kind
18 jaar is, maar ouders kunnen, met behulp van een advocaat,
voordat hun kind 18 jaar wordt aan de kinderrechter vragen het
gezag over hun kind terug te krijgen

Contact met en informatie over uw kind
Wat betreft omgang met uw kind: de jeugdzorgwerker overlegt
en beslist over de omgangsregeling die u met uw kind heeft.
U heeft als ouder recht op een omgangsregeling, tenzij dit niet in
het belang van uw kind is. De jeugdzorgwerker van uw kind
informeert u hierover.
U wilt als ouder maximaal betrokken blijven bij uw kind. Daar
werken we graag aan mee. Mocht het zo zijn dat u geen direct
contact heeft met bijvoorbeeld de opvoeders en de school, dan
zal de jeugdzorgwerker u vertellen hoe het met uw kind gaat.
Alleen als dat beter is voor uw kind informeren we u niet.

Informatie voor ouders over voogdij

5

Wat staat er in de wet over voogdij?
De teksten in de wet zijn ingewikkeld. Hieronder leest u in
begrijpelijke taal wat er in grote lijnen in het Burgerlijk Wetboek
staat over Voogdij.
De voogd moet ervoor zorgen dat uw kind goed wordt verzorgd
en opgevoed.
De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind.
De voogd beheert het vermogen van uw kind.

Waar kan de jeugdzorgwerker beslissingen
over nemen?
De jeugdzorgwerker is bevoegd om alle beslissingen te nemen
over uw kind.
Voorbeelden daarvan zijn:
Naar welke school gaat uw kind?
Welke omgangsregeling is er tussen u en uw kind?
Welke informatie krijgt u over uw kind?
Welke medische behandeling krijgt uw kind?

Welke mogelijkheden heeft u als ouder?
Als u het niet eens bent met een beslissing die de voogd heeft
genomen dan kunt u dit bespreken met de voogd en de
leidinggevende. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u ook
de hulp van een advocaat of het Juridisch Loket (0900-8020, niet
gratis) inschakelen.
U kunt als ouder met behulp van een advocaat naar
de kinderrechter gaan:
Als u het niet eens bent met de omgangsregeling die is
bepaald door de jeugdzorgwerker.
 Als u het gezag over uw kind terug wilt.
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Wat bent u verplicht te doen als ouder?
Ouders zijn verplicht om waar mogelijk te voorzien in de kosten
van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. U
heeft als ouders een onderhoudsplicht. Ook als u niet het gezag
heeft over uw kinderen. Mocht u hier vragen over hebben dan
kunt u contact opnemen met uw jeugdzorgwerker

Wat is de jeugdzorgwerker verplicht
om te doen?
1. Bij de start van de maatregel laat de WSS JB &JR u weten:
 Wie de jeugdzorgwerker is.
 Wie zijn vervanger en zijn leidinggevende zijn.
 Wanneer het eerste gesprek is gepland (binnen 5
werkdagen).
2. De jeugdzorgwerker legt aan u uit hoe hij werkt. Het is
belangrijk dat u weet en begrijpt wat er gaat gebeuren.
3. De jeugdzorgwerker maakt samen met u en uw kind en
eventueel de mensen die belangrijk voor u zijn een plan van
aanpak. De jeugdzorgwerker zorgt ervoor dat het plan wordt
uitgevoerd.
4. De jeugdzorgwerker bespreekt met uw kind, u als ouders, of
anderen die uw kind verzorgen en opvoeden het plan van
aanpak.
5. Zo vaak als nodig, maar minimaal één keer per jaar, evalueert
de jeugdzorgwerker het plan van aanpak.
6. Als het plan van aanpak wordt aangepast, zal de
jeugdzorgwerker dit eerst bespreken met uw kind, u als
ouders en anderen die uw kind verzorgen en opvoeden.
Tenzij het om een crisissituatie gaat. Dan wordt het zo snel
mogelijk besproken.
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Zoekt u contact met William Schrikker? Maak gebruik van het
contactformulier.
U vindt het via de link:
www.williamschrikker.nl/Home/Over-ons/Contact
of bel naar het hoofdkantoor via het algemene nummer op:
088-5260 000
Algemene informatie over bijvoorbeeld privacy en wat u kunt
doen als u ontevreden bent vindt u in de folder “Algemene
informatie voor ouders”.
Alle folders staan op onze website:
www.williamschrikker.nl/Cliënten
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