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Informatie voor minderjarige

Waarom word jij uitgenodigd aan de Jeugdbeschermingstafel?

De hulpverlener die bij jou en jouw gezin betrokken is maakt zich zorgen over jouw veiligheid en

ontwikkeling . De hulp die wordt geboden helpt onvoldoende of kan niet worden ingezet.

De hulpverlener vindt daarom dat er meer hulp voor jou nodig is en vindt dat er een onderzoek

door de Raad voor de Kinderbescherming moet komen. Er is nu een verzoek tot dit onderzoek

gericht aan de Jeugdbeschermingstafel. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besloten of er

daadwerkelijk een onderzoek door de Raad voor Kinderbescherming moet worden gedaan.

We vinden het daarom belangrijk dat ook jij deelneemt aan dit gesprek.

Wat verwachten we van jou?

Jouw aanwezigheid is naar onze mening heel belangrijk. Zodat jij je eigen mening op de situatie

kunt geven en misschien mee kunt denken over mogelijke oplossingen. Er worden aan tafel direct

afspraken gemaakt over de manier waarop hulpverlening wordt ingezet.

Wanneer je niet aanwezig bent, zal er toch een besluit genomen worden. Dit doen we liever samen

met jou en we vinden het daarom belangrijk dat ook jij aanwezig bent bij het overleg.

Wie zijn aanwezig bij de Jeugdbeschermingstafel?

• Je ouder(s), in overleg eventueel met een vertrouwenspersoon

• Minderjarigen ouder dan 12 jaar (soms deel van het overleg aanwezig)

• Voorzitter van de gemeente die leiding geeft aan het overleg

• Secretaris van de gemeente die opschrijft wat er wordt gezegd

• Hulpverlener die jouw gezin heeft aangemeld bij de Jeugdbeschermingstafel

• Medewerker Adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming

• Medewerker van Veilig Thuis

• Eventuele andere deelnemers op afroep

Wat gebeurt er aan de Jeugdbeschermingstafel?

Als jij aanwezig bent bij het overleg, spreekt de voorzitter voordat het overleg begint nog even

apart met jou. Dit om uit te leggen wat je kunt verwachten van het overleg. De voorzitter van de

Jeugdbeschermingstafel leidt de bespreking en zorgt dat alle aanwezigen hun mening geven en

ideeën uitwisselen over de zorgen die in het verzoek tot onderzoek staan benoemd.

In het overleg wordt besproken wat de zorgen zijn over jou en over de gezinssituatie, maar ook

wat er goed gaat. Daarnaast zal de aanmelder het verloop van de hulpverlening toelichten en wat

naar zijn idee nodig is zodat de situatie voor jou verbetert.

De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming geeft uitleg over wat een raadsonderzoek

inhoudt en wat hierbij de uitkomst kan zijn.
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De voorzitter is aan het einde van de bespreking verantwoordelijk voor een helder besluit over het

vervolg. Het besluit en de afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

De bespreking duurt maximaal 60 minuten.

Wat wordt er besloten?

In het Jeugdbeschermingsoverleg wordt besloten welke maatregelen er nodig zijn om snel en

doeltreffende hulp op gang te brengen. Als het nodig is kan de Raad voor de Kinderbescherming

een onderzoek instellen naar jouw (gezins-)situatie. Wanneer blijkt dat er ernstige zorgen bestaan

over jouw veiligheid en welzijn en er geen andere mogelijkheden bestaan om deze bedreiging af te

wenden, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzoeken om een

kinderbeschermingsmaatregel. Er wordt dus een besluit genomen of een onderzoek door de Raad

voor de Kinderbescherming nodig is, of dat er nog mogelijkheden zijn binnen de vrijwillige

hulpverlening. Door jouw aanwezigheid bij het overleg wordt je betrokken in de besluitvorming.

Als besloten wordt dat er nog mogelijkheden zijn met vrijwillige hulpverlening, dan worden hier

afspraken over gemaakt. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. We spreken met elkaar af binnen

welke periode de gemaakte afspraken nagekomen worden en wie jou hierbij zal ondersteunen.

De benodigde hulpverlening kunnen wij niet ter plekke voor jou regelen, maar jouw hulpverlener

zal je helpen om dit zo snel mogelijk in gang te zetten.

De gemaakte afspraken worden op papier gezet en deze krijg je ook toegestuurd.

Gespreksregels aan tafel

We gaan met respect met elkaar om. Spreek vanuit jezelf; wat vind jij van de situatie en hoe kan

deze situatie naar jouw mening veranderen. Wat kun je zelf doen. Probeer ook te kijken naar

oplossingen voor de toekomst in plaats van naar problemen in het verleden.

Meer informatie?

Indien je vragen hebt, kun je deze bespreken met degene die jouw gezin heeft aangemeld voor de

Jeugdbeschermingstafel.


