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Voorlopige of tijdelijke voogdij 

Jouw voogdij in onze handen, 
wat betekent dat?
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Waar vind je ons?
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft voor de afdeling jeugdbescherming verschillende 
vestigingen in Nederland. Kijk voor de meest actuele gegevens op www.legerdesheils.nl/ljr of bel 088 090 1000.

Zo bereik je het AKJ
T 088 555 1000
www.akj.nl
Aan deze ondersteuning zijn voor jou geen kosten verbonden.

LEGER0065 Folder Voogdij (voor jongeren)_V2.indd   1-2 27-06-17   13:49



Jouw voogdij in onze handen, 
wat betekent dat? 
 
De rechtbank heeft een belangrijke uitspraak gedaan: niet jouw ouders maar een 
voogd van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering draagt voortaan de 
verantwoordelijkheid over jou. Wat het allemaal precies inhoudt, leggen we graag  
aan je uit.

Nee, jij bent niet schuldig
Misschien klinkt het in jouw oren als 
een straf: de rechter heeft jou een 
voogdijmaatregel opgelegd. Misschien 
voelt het ook wel zo, en denk je dat je 
ergens schuldig aan bent. Er is immers 
zoveel gebeurd. Vooropgesteld:  
jij bent niet schuldig. Deze maatregel  
is bedoeld om je te beschermen en  
nieuwe problemen te voorkomen.

Maar waarom dan?
Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom de rechter heeft besloten dat 
een jeugdbeschermer van Leger des 
Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
voortaan de voogdij over jou heeft.  
Misschien zijn je ouders er niet meer of is 
het niet bekend waar ze zijn. Misschien 
kunnen je ouders tijdelijk niet voor je 
zorgen – door ziekte, gevangenschap of 
andere omstandigheden. Of misschien 
waren er zoveel problemen dat de rechter 
zich zorgen om jou maakt. 

Wat is voogdij eigenlijk?
Normaal gesproken beslissen ouders 
wat goed is voor hun kinderen. Zo 
schrijft de wet dat voor: over minderja-
rigen moet ‘gezag worden uitgeoefend’. 
Als ouders dat niet kunnen en iemand 

anders die verantwoordelijkheid over-
neemt, noemen we dat voogdij. Soms 
is dat een familielid, of een pleegouder. 
In jouw geval is het een organisatie. 
Eén van onze jeugdbeschermers zal 
jou begeleiden en draagt het gezag 
over jou.

We vinden het belangrijk dat jongeren 
zoals jij de kans krijgen veilig groot te 
worden. Daarom zullen wij er voor jou 
zijn en belangrijke beslissingen samen 
met jou maken. Eventueel betrekken we 
daar anderen bij die om je heen staan of 
– indien mogelijk – (een van) je ouders. 

Dit kan een jeugdbeschermer voor je 
betekenen
Tijdens de periode van voogdij zijn 
wij jouw wettelijk vertegenwoordiger. 
We zien erop toe dat je goed wordt 
verzorgd. Jouw jeugdbeschermer 
zorgt ervoor dat je ergens kunt wonen, 
eten en slapen daar waar jij je veilig en 
prettig voelt. Bij familie bijvoorbeeld, in 
een pleeggezin, of een leef- of behandel-
groep. Of zelfstandig, als je oud genoeg 
bent. Ook let hij erop dat je naar school 
gaat. Samen dragen jullie zorg voor jouw 
ontwikkeling. Altijd in overleg, met jou en 
– indien mogelijk – je verzorgers.  

Bij belangrijke beslissingen houdt 
de jeugdbeschermer ook overleg 
met zijn team en met een gedrags-
wetenschapper van Leger des Heils 
Jeugd bescherming & Reclassering.

Voogdij of voorlopige voogdij, wat is 
het verschil?
Soms loopt een kind acuut gevaar. 
Misschien was dat in jouw situatie ook 
wel zo. In dat geval kan de rechter 
een voorlopige voogd aanstellen. Die 
maatregel is tijdelijk en duurt maximaal 
drie maanden. In die tijd onderzoekt 
de Raad voor de Kinderbescherming 
wat het beste voor je is. Op basis van 
dat advies neemt de kinderrechter een 
beslissing hoe de definitieve voogdij 
geregeld zal worden. 

Hoe lang duurt de voogdij?
De uitspraak van de rechter geldt voor 
onbepaalde tijd, waardoor de voogdij  
in principe doorloopt tot je 18 jaar bent. 
Als de rechter een voorlopige voog-
dij heeft uitgesproken dan duurt deze 
maximaal drie maanden. Als het nodig 
is, kan de voorlopige voogdij omgezet 
worden in een voogdijmaat regel of een 
ondertoezichtstelling.

Dit zijn jouw rechten

• Je wordt betrokken bij beslissingen
Jouw jeugdbeschermer maakt aller-
eerst samen met jou en eventueel je 
familie een plan van aanpak. Om dat te 
kunnen doen, komt er een perspectief-
bijeenkomst. Als je 12 jaar of ouder 
bent, word jij daar meestal ook voor 
uitgenodigd. Het is belangrijk dat jij 
daarbij betrokken bent, je praat en 
denkt dan mee.

•  Je mag weten wat er over je wordt 
geschreven

In principe mag je alles wat er over jou 
op papier staat, lezen. Dat noemen we: 
recht op inzage. Je kunt om een kopie 
van die gegevens vragen. 

•  Je kunt de rechtbank om een  
omgangsregeling verzoeken

Met een eenvoudig briefje kun je de 
kinderrechter verzoeken om (meer) 
contact met je ouder(s), of je broer-
tje(s) of zusje(s). Dit heet de informele 
rechtsingang.

•  Je mag ons vragen om een andere 
jeugdbeschermer

Het Leger des Heils Jeugdbescherming 
& Reclassering heeft meerdere mede-
werkers in dienst. Als samen werking 
met je jeugdbeschermer echt niet gaat, 
dan kun je ons schriftelijk om een  
andere jeugdbeschermer vragen. 

•    Je hebt recht op een  
vertrouwenspersoon

Je vertrouwenspersoon kan je helpen 
als je vragen hebt. Deze persoon werkt 
niet bij ons, maar is onafhankelijk en is 
er helemaal om jou te helpen. Je kunt 
de vertrouwenspersoon bereiken via het 
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 
(AKJ) op telefoonnummer 088 5551000, 
of via de chat-button op www.akj.nl.

Samenwerken
Je weet wat je van ons kunt verwachten 
– wij verwachten ook iets van jou. We 
willen graag dat je met ons meedenkt 
en samenwerkt. Op die manier kunnen 
we er samen het beste van maken, 
voor jou!

Ben je het ergens niet mee eens?
Zolang de (voorlopige) voogdij duurt, 
zijn wij verantwoordelijk voor je. Ben je 
het niet eens met een beslissing van 
ons of ben je ontevreden met de  
houding van je jeugdbeschermer,  
probeer er dan over te praten.  
Met jouw jeugdbeschermer, of met zijn 
leiding gevende. Loopt dat op niets uit?  
Dan kun je een klacht indienen bij  
een onafhankelijke klachtencommissie  
of bij de tuchtrechter. Het verschil is  
omschreven in de folder ‘Klacht en tucht-
recht’. Kijk hiervoor op onze website.  
Het Advies- en Klachtenbureau  
Jeugdzorg (AKJ) kan je hierbij ook 
helpen: www.akj.nl. 

Meepraten
Leger des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering kent een cliëntenraad. 
Daarin praten cliënten (ouders en  
jongeren zoals jij) met elkaar en de 
directeur over hoe onze organisatie  
zijn werk doet. Als je wilt en kunt  
meedenken over hoe wij werken, kun  
je deelnemen aan de cliëntenraad. 
Vraag je jeugdbeschermer om meer  
informatie of kijk op onze website: 
www.legerdesheils.nl/ljr.

Wij beschermen jouw 
privégegevens
Niet zomaar iedereen mag 
alles over je weten. Daar zijn 
strenge regels voor, waar 
we alleen van afwijken als 
het écht niet anders kan 
en als het in jouw belang 
is. Wij beschermen jouw 
privégegevens volgens het 
privacyreglement van Leger 
des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering. Dit is te vinden 
op onze website en op te 
vragen bij je jeugdbeschermer.
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