JEUGDBESCHERMINGSPLEIN
GOEREE-OVERFLAKKEE

INFORMATIE VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S)

Het jeugdbeschermingsplein Goeree-Overflakkee is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor
kinderen waarbij sprake is van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling en waarbij
de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners
melden daarom deze kinderen bij het Jeugdbeschermingsplein, om te kijken welke aanpak
nodig is.
De hulpverlener heeft bij het Jeugdbeschermingsplein ook een melding gedaan van uw kind.
In deze folder leest u wat dit precies inhoudt.
WAT GAAT ER GEBEUREN?
De melding wordt tijdens een overleg met medewerkers van het Jeugdbeschermingsplein
besproken. Dit overleg noemen we de jeugdbeschermingstafel. Tijdens dit overleg stelt
de voorzitter vragen aan u, de melder en andere mensen die aanwezig zijn. Zo wordt er
gevraagd wat er bekend is over het kind of het gezin en hoe het met uw kind op school
gaat. U mag vertellen hoe u tegen de situatie aankijkt en wat u denkt dat nodig is voor
de toekomst. U hoeft geen antwoord te geven als u dat niet wilt. De voorzitter van het
Jeugdbeschermingsplein wil door het stellen van vragen een goed beeld krijgen van de
situatie. Jeugdigen van 16 jaar en ouder mogen zelf kiezen of zij meedoen/aanwezig zijn.
Aan het einde van het overleg wordt bekeken wat de beste vervolgaanpak is. Het overleg
duurt ongeveer 45 minuten.
WIE ZITTEN ER AAN DE JEUGDBESCHERMINGSTAFEL?
Aan het overleg doen een aantal mensen van verschillende organisaties mee:
• Voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein;
• Secretaris van het Jeugdbeschermingsplein;
• Hulpverlener (melder) die het gezin heeft gemeld op het Jeugdbeschermingsplein;
• Medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming;
• Medewerker van de jeugdbeschermingsinstelling;
• Medewerker van Veilig Thuis;
• Medewerker van het team Jeugd en Gezin;
• Medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin.
Deze mensen hebben allemaal dezelfde informatie. Daarnaast kunnen zij informatie hebben
van hun eigen organisatie als zij u of uw gezin al kennen. Deze informatie delen zij tijdens
het overleg met elkaar. De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein is onafhankelijk. Dit
betekent dat de voorzitter boven de partijen staat. Hij/zij luistert naar ieders mening en deelt
aan het einde van het overleg mee welke vervolgaanpak het meest in het belang van het
kind is.

NA HET OVERLEG?
Na het overleg ontvangt u thuis een brief met uitleg over de vervolgaanpak.
Er zijn drie vervolgaanpakken mogelijk:
1. Hulpverlening wordt ingezet of voortgezet;
Aan de hulpverlener wordt gevraagd door te gaan met de hulpverlening.
Als er nog geen hulpverlening is, kan deze gestart worden.
2. Drangtraject met of zonder onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming;
• Bij een drangtraject zonder onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming komen
		 er twee medewerkers van het basisteam complexe zaken vanuit het team Jeugd en 		
		 Gezin bij u langs om afspraken te maken over een plan van aanpak. Medewerking aan
		 dit plan is vrijwillig.
• Wanneer er een drangtraject met onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
		 start, gebeurt dit als de zorgen over uw kind of uw gezin groot zijn. Tegelijkertijd met de
		 start van het onderzoek komt er een medewerker van de jeugdbeschermingsinstelling
		 bij u langs om afspraken te maken over een plan van aanpak. Medewerking aan
		 dit plan is vrijwillig. De uitkomst van dit onderzoek kan zijn dat de Raad voor de
		 Kinderbescherming een kinderbeschermingsmaatregel nodig vindt. De kinderrechter
		 beslist hierover en wanneer hij/zij dit ook nodig vindt, vindt de hulpverlening niet langer
		 vrijwillig plaats.
3. Onderzoek door Veilig Thuis;
Als er vermoedens zijn van mishandeling, doet Veilig Thuis een onderzoek.
Zo wordt duidelijk of uw kind veilig is en zijn/haar ontwikkeling niet in gevaar is.
WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?
Wij registreren de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres en
Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast registreren wij de naam en het adres van
de organisatie die de melding gedaan heeft en de datum van de registratie. Deze
gegevens bewaren wij zorgvuldig en niet langer dan vijf jaar. De afspraken die op het
Jeugdbeschermingsplein zijn gemaakt, worden door de betrokken organisaties bewaard.
Dit gebeurd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
HEBT U EEN KLACHT?
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de keuze van de vervolgaanpak. Als u
ontevreden bent over het Jeugdbeschermingsplein kunt u een klacht indienen via de
website www.goeree-overflakkee.nl/klacht-indienen of telefonisch via 14 0187.

ONDERSTEUNING
Voor ondersteuning of advies (bij klachten) kunt u terecht bij het Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-5551000.
U kunt ook chatten met een medewerker via: www.akj.nl/welkom.
MEER INFORMATIE?
Als u vragen heeft over de melding, kunt u deze bespreken met degene die de melding
heeft gedaan bij het Jeugdbeschermingsplein. Wilt u contact met iemand van het
Jeugdbeschermingsplein dan kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via
14 0187 en vragen naar de voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein of mailen naar:
jeugdbeschermingsplein@goeree-overflakkee.nl.
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