
Waar vindt u 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 bereikt u het AKJ
T 088 555 1000
www.akj.nl
Aan deze ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer weten?

Leger des Heils  
Jeugdbescherming & Reclassering
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
T 088 090 1000
ljr.legerdesheils.nl

Voorlopige of tijdelijke voogdij 

De voogdij van uw kind in onze 
handen, wat betekent dat?
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De voogdij van uw kind in onze 
handen, wat betekent dat? 
 
De rechter heeft het ouderlijk gezag over uw kind beëindigd en een voogdijmaatregel 
uitgesproken. Dat wil zeggen: niet u, maar Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering draagt voortaan de verantwoordelijkheid over uw kind. Wat houdt dat in? 
We zetten het in deze folder voor u op een rij.

Waarom gebeurde dit?
Misschien kunt u het allemaal nog niet 
bevatten. Er is in uw gezin de afgelopen 
tijd veel gebeurd. En nu dit: een voogdij-
maatregel voor uw kind. Waarom?
 
Wij begrijpen goed dat de opeenstapeling 
van gebeurtenissen u onzeker kan  
maken. Toch vindt de kinderrechter 
deze ingrijpende maatregel nood-
zakelijk; de veiligheid van uw kind is  
in het geding. Als Leger des Heils 
Jeugd bescherming & Reclassering  
zijn wij aangewezen om uw kind in  
bescherming te nemen. We willen u  
helpen uw leven zo snel en goed  
mogelijk weer op orde te krijgen.  
Voor ons telt ieder mens, we laten  
niemand alleen staan. 
 
Wat is voogdij?
Nu de rechter heeft bepaald dat  
Leger des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering de voogdij over uw zoon 
of dochter heeft, zijn wij verantwoordelijk 
voor zijn of haar zorg en opvoeding.  
We hebben een jeugdbeschermer 
aangewezen die zeggenschap heeft 
over uw kind, zijn financiën beheert 
en belangrijke beslissingen neemt in 

bijvoorbeeld de plek waar hij woont. 
Bij familie, in een pleeggezin, of een 
leef- of behandelgroep. Of zelfstandig, 
als uw kind oud genoeg is. De jeugd-
beschermer overlegt die beslissingen 
met uw kind en eventuele verzorgers. 
Daarnaast houdt hij ruggespraak met 
zijn team en met een gedragsweten-
schapper van Leger des Heils Jeugd-
bescherming & Reclassering.
 
U blijft altijd vader of moeder
Ouders zijn belangrijk voor kinderen, 
ook als ze niet meer thuis wonen en 
iemand anders het gezag over hen 
heeft. U blijft de vader of moeder. Het 
betekent ook niet dat u uw kind nooit 
meer mag zien. Maar de belangen van 
uw zoon of dochter staan op de eerste 
plaats. Altijd. We kijken of het in zijn 
of haar belang is om een omgangs-
regeling op te stellen. In gesprek met 
u overleggen we vervolgens wat de 
mogelijkheden zijn. Samenwerking is 
erg belangrijk. Voor u, maar vooral voor 
uw kind.
 
Voorlopig of definitief
Soms wijst de rechter met spoed een 
voogd aan – de situatie is dan zo kritiek 

dat die maatregel noodzakelijk is.  
Zo’n voorlopige voogdijmaatregel duurt 
maximaal drie maanden. In die tijd 
onderzoekt de Raad voor de Kinder-
bescherming wat het beste is voor uw 
kind. Op basis van dat advies neemt 
de kinderrechter een beslissing hoe de 
definitieve voogdij geregeld zal worden. 
Als de rechter de voorlopige maatregel 
omzet naar een definitieve voogdij, 
geldt die voor onbepaalde tijd en totdat 
uw kind 18 jaar geworden is.
 
De perspectiefbijeenkomst
We vinden het belangrijk dat uw zoon of 
dochter zich veilig kan ontwikkelen, in 
een zo normaal mogelijke situatie.
Daarom wordt bij de start van de voogdij 
samen met u en anderen die betrokken  
zijn bij de ontwikkeling van uw kind 
gekeken wat hij nodig heeft. Zo’n overleg 
noemen we een perspectiefbijeenkomst. 
Wie in uw omgeving kan iets betekenen 
voor uw kind? Kan op termijn het gezag 
weer aan u worden teruggegeven, of juist 
niet? Op basis van die informatie wordt 
een plan van aanpak opgesteld. Ook 
stellen we elk jaar samen met uw kind en 
zijn verzorgers een evaluatierapport op. 
Daarin nemen we ook uw reactie op. 

Wat zijn uw rechten?
Omdat we het belangrijk vinden dat u 
als ouders uw rechten kent, hebben we 
ze voor u op een rij gezet.
 
• U heeft recht op informatie
U kunt vragen naar belangrijke feiten 
over en de omstandigheden van uw 
kind. U heeft recht op die informatie,  
behalve als wij van mening zijn dat dit niet 
in het belang is van uw zoon of dochter.
 
• U kunt in hoger beroep gaan
Tegen de beslissing van de rechter  
kunt u binnen drie maanden in hoger  
beroep gaan bij het Gerechtshof. 
Daarvoor heeft u een advocaat nodig. 
Ondertussen oefent Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering wel 
de voogdij over uw kind uit.
 
•  U kunt om herstel van het gezag 

verzoeken
U kunt de rechter na verloop van tijd 
verzoeken - bijvoorbeeld als de situatie 
veranderd is - om u in het gezag te 
herstellen. Ook hiervoor heeft u een 
advocaat nodig.
 
•  U heeft recht op contact met  

uw kind
Bij het vaststellen van de frequentie en 
duur van het contact tussen u en uw 
kind wordt rekening gehouden met uw 
wensen en mogelijkheden. Wanneer 
hierover geen overeenstemming kan 
worden bereikt, kunt u de rechter om 
een omgangsregeling verzoeken.
 
•  U kunt inzage vragen in uw  

persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in uw eigen 
persoonsgegevens. U kunt ook een 
afschrift van die gegevens krijgen. Indien 
(een deel van) de betreffende gegevens 
feitelijk onjuist of onvolledig zijn, kunt u 
ons vragen deze gegevens te wijzigen.

 
•   U heeft recht op een  

vertrouwenspersoon
U heeft recht op de ondersteuning van 
een onafhankelijke vertrouwens persoon 
van Advies- en Klachtenbureau Jeugd-
zorg. Deze persoon helpt u en geeft 
bijvoorbeeld informatie en uitleg over uw 
rechten en over instanties die u kunnen 
helpen, of ondersteunt u wanneer u 
bijvoorbeeld een klacht heeft. Kijk op de 
achterzijde onder het kopje AKJ hoe u 
de vertrouwenspersoon kunt bereiken.
 
U blijft financieel verantwoordelijk
Het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) int geen ouderbijdrage bij 
voogdij, maar u blijft wel financieel 
verantwoorde lijk voor uw zoon of  
dochter totdat hij of zij 21 jaar wordt.  
Bij jongeren tussen de 18 en 21 jaar 
gaat het - tenzij uw zoon of dochter 
getrouwd is - om kosten van levens-
onderhoud en studie. Ook als uw  
kind niet meer thuis woont, blijft u  
onderhoudsplichtig.
 
Denk mee
Wilt u meedenken over hoe Leger des 
Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
als organisatie beter vorm kan geven 
aan de hulpverlening? Dan kunt u 
deelnemen aan de cliëntenraad van de 
afdeling Jeugdbescherming. Kijk op 
ljr.legerdesheils.nl voor meer informatie.

Wij beschermen uw 
privégegevens
Wij verzamelen informatie over 
uw kind die van belang kan zijn 
voor de begeleiding. Daarnaast 
zijn we verplicht om informatie 
te geven aan bijvoorbeeld de 
kinderrechter en de Raad voor 
de Kinderbescherming. Leger 
des Heils Jeugdbescherming 
& Reclassering beschermt 
uw privégegevens volgens 
ons privacyreglement, dat is 
te vinden op onze website 
en op te vragen bij uw 
jeugdbeschermer.

Als u het ergens niet mee  
eens bent

Een klachtencommissie
Pakken we het in uw ogen ver-
keerd aan? Probeer dan eerst 
met de jeugdbeschermer en 
eventueel zijn leidinggevende in 
gesprek te gaan om er samen 
uit te komen. Blijft u ontevreden 
over de manier van werken? 
Dan kunt u uw klacht voorleggen 
aan een onafhankelijke klachten-
commissie. Op uw verzoek  
kunnen we u een klachten-
reglement toesturen.
 
De tuchtrechter
Wanneer u vindt dat de jeugd-
beschermer zijn gedragsregels 
niet goed naleeft, kunt u uw 
bevindingen voorleggen aan de 
tuchtrechter. Het verschil tussen 
een klacht voor de klachten-
commissie of een zaak voor 
de tuchtrechter is omschreven 
in de folder ‘Klacht- en Tucht-
recht’. Deze is te vinden op onze 
website. Het Advies- en Klach-
tenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan 
u in beide gevallen helpen. Hoe 
u het AKJ kunt bereiken, leest u 
achter op deze folder.
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