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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.
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Uw kind onder toezicht gesteld, 
wat nu? 
 
De rechter heeft uw kind onder toezicht gesteld. Dat wil zeggen: u krijgt de komende 
periode verplicht hulp en toezicht bij de opvoeding van uw kind. Het Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering voert deze maatregel uit. 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 
ondertoezichtstelling voor uw kind. 
Afgekort: OTS. Waarom?  
Wij begrijpen goed dat de opeenstapeling 
van gebeurtenissen u onzeker kan 
maken. Toch vindt de kinderrechter de 
maatregel noodzakelijk; de veiligheid 
van uw kind is in het geding. Als  
Leger des Heils Jeugdbescherming  
& 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. 
 
Uw kind veilig volwassen
De ondertoezichtstelling is bedoeld  
om uw kind te beschermen en nieuwe 
problemen te voorkomen. Vanuit het 
Leger des Heils Jeugdbescherming 
& Reclassering wijzen we een jeugd-
beschermer aan die bij u thuis komt 
kijken hoe het gaat en die helpt  
oplossingen te vinden voor problemen. 
Samen met u, uw kind en andere mensen 
die om u heen staan zorgen we ervoor dat 
uw kind veilig volwassen kan worden.
 
Samen een plan opstellen
Samen met mensen uit uw omgeving 
krijgt u de gelegenheid om een plan 

op te stellen. Daarin staat hoe u de 
veiligheid van uw kind garandeert. Dit 
plan moet voldoen aan de voorwaarden 
die de kinderrechter heeft gesteld. Als 
u het niet ziet zitten om het plan op te 
stellen, maken wij samen met u een 
gezinsplan. We nemen een aantal  
vragenlijsten met u door – in elk geval 
de Risico- en Veiligheidslijst. Is uw 
kind 12 jaar of ouder? Dan betrekken 
wij hem of haar zoveel mogelijk bij het 
opstellen van dit gezinsplan. 
 
U blijft vader of moeder
Misschien vraagt u zich af: ben ik  
nog wel de vader of moeder? Ja, dat 
blijft u, zonder meer. Zo is het ook in 
de wet geregeld: u heeft het ouderlijk 
gezag. Wij vinden het daarom belang-
rijk dat u de verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding en verzorging zoveel 
mogelijk behoudt. Daar helpen wij u bij 
en we steunen waar nodig. Maar de  
wet schrijft ook voor dat u belangrijke 
beslissingen niet meer alleen mag  
nemen. In dat geval overlegt u eerst 
met uw jeugdbeschermer. 
 
VOTS of OTS, wat is het verschil?
Soms loopt een kind acuut gevaar.  
Misschien was dat in uw situatie ook 
wel zo. De problemen werden zo groot, 
zo dreigend, dat er geen tijd was om 
een onderzoek af te wachten of om 
lang over oplossingen na te denken.  

In dat geval kan de rechter besluiten 
een voorlopige ondertoezichtstelling uit 
te spreken: hij machtigt Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering om 
meteen hulp in te zetten waar dat nodig 
is. Als het kán, is het beter voor een 
kind om thuis te blijven wonen; maar 
soms is dat beter van niet.  
Als wij vinden dat een uithuisplaatsing 
in een pleeggezin of een instelling 
nodig is, vragen we de rechter om een 
machtiging tot uithuisplaatsing. De 
rechter nodigt u dan uit voor een zitting, 
om uw mening te horen.
 
Drie maanden of een jaar
Een voorlopige OTS duurt drie maan-
den. In die tijd onderzoekt de Raad 
voor de Kinderbescherming de situatie 
en schrijft een rapport voor de rechter. 
Ondertussen blijft de jeugdbeschermer 
helpen waar dat nodig is. Hij let voort-
durend op de veiligheid en ontwikkeling 
van uw kind. Dat staat voorop.
 
Als de situatie verbetert en er geen  
acute dreiging meer is, stopt de voor-
lopige OTS. Maar als het na drie  
maanden toch nog niet goed gaat en  
de jeugd beschermer vindt dat in uw 
situatie hulp en ondersteuning nodig 
blijft, kunnen we de rechter vragen de 
voorlopige OTS om te zetten naar een 
definitieve maatregel. Een OTS duurt 
een jaar. 

Wat zijn uw rechten?
U heeft als ouder(s) duidelijke rechten. 
Omdat we het belangrijk vinden dat u 
die kent, zetten we deze hier op een rij:
 
• U kunt in hoger beroep gaan 
Tegen de voorlopige OTS kunt u niet 
in hoger beroep gaan, wel tegen een 
OTS en een eventuele uithuisplaatsing 
van uw kind. Wanneer u het niet eens 
bent met een beslissing van onze kant, 
kunt u daartegen beroep aantekenen 
bij de rechter.
 
•  U kunt inzage vragen in  

persoonsgegevens
Dat geldt voor uw eigen persoons-
gegevens en – als u met het gezag 
belast bent – voor die van uw kinderen 
tot 16 jaar. 
 
•  U kunt om een heroverweging 
vragen

U heeft het recht om het Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering te 
vragen een beslissing opnieuw te  
overwegen als u vindt dat de  
omstandigheden zijn gewijzigd. 
 
•  U heeft recht op een  

vertrouwenspersoon
U heeft recht op ondersteuning van  
een onafhankelijke vertrouwens persoon. 
Deze persoon helpt u en geeft  
bijvoorbeeld informatie en uitleg over uw 
rechten of ondersteunt u wanneer u een 
klacht heeft. De vertrouwenspersoon is 
in dienst van het Advies- en Klachten-
bureau Jeugdzorg. U kunt deze instantie 
bereiken via telefoonnummer 088 5551 
000 of per e-mail: info@akj.nl. Kijk ook 
op www.akj.nl.
 

Heeft u ook plichten?
We zoeken sámen naar een oplossing; 
dus we verwachten dat u uw mede-
werking verleent. Wij vinden  
het belangrijk dat:
• U zich houdt aan afspraken;
•  U de jeugdbeschermer toegang  

verleent tot uw woning; 
•  U inzicht geeft in de opvoedsituatie 

van uw kinderen.
Als wij vinden dat u zich niet houdt  
aan de afspraken, kunnen wij u een 
dwingende opdracht geven; daaraan 
moet u zich houden. 
 
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.

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 Tuchtrecht’. 
Deze is te vinden op onze web-
site. Het Advies- en Klachten-
bureau Jeugdzorg (AKJ) kan u 
in beide gevallen helpen. Hoe u 
het AKJ kunt bereiken, leest u 
achter op deze folder.

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.
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