
Opvoeden 
en opgroeien
 Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers
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Ons uitgangspunt is dat ieder kind het 
recht heeft om op te groeien tot een 
gezonde en evenwichtige volwassene. 
In alle rust en op een veilige plek.  
Als ouder of verzorger bent u daarvoor 
de eerst verantwoordelijke. 

In uw geval is daarbij extra hulp nodig. 
Voor u of uw kind, of voor het hele gezin. 
De Jeugd- & Gezinsbeschermers helpt 
u daarbij.

Hulp bij opvoeden
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Wat doet De Jeugd- 
& Gezinsbeschermers?
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De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen  

begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en 

opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door 

de rechter, in andere gevallen heeft u zelf hulp gezocht en bent u 

doorverwezen vanuit uw gemeente. Onze jeugd- & gezinsbeschermer  

gaat samen met u op zoek naar oplossingen. Samen maken we een  

plan om de situatie te verbeteren.
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Wanneer u wordt doorverwezen naar De Jeugd- & Gezinsbeschermers, 

hebben we binnen vijf werkdagen een kennismakingsgesprek.  

Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen en bekijken we welke 

problemen er zijn. Samen denken we na over mogelijke oplossingen.. 

Wij pakken daarna de problemen aan met één plan en één jeugd- & 

gezinsbeschermer als contactpersoon vanuit onze organisatie. In dit plan 

staat duidelijk wat wel en niet goed gaat in uw gezin en welke andere 

hulpverleners nog meer bij uw gezin betrokken zijn. In het plan staan ook 

doelen voor de toekomst. Dit plan wordt in overleg met u en uw kind(eren) 

geschreven. Het kan zijn dat er al een plan ligt. Als dat zo is, dan bespreken 

we dat met u en dan gaan we met dat plan verder.

Onze jeugd- & gezinsbeschermer houdt de regie over alle zorg en 

ondersteuning die nodig is om de thuissituatie voor iedereen weer veilig 

en gezond te maken. Hij biedt steun en advies en is het aanspreekpunt 

voor u en voor alle betrokken instanties. 

Eén gezin, 
één plan
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Hoe gaan we aan de slag? 

Stap 1

Eerst bepalen we wat er nodig is. Samen met u en uw kind(eren) 

bespreken we wat er aan de hand is. Wat gaat er goed en waarover  

zijn er zorgen? We kijken ook wie er in uw omgeving is die misschien  

kan helpen bij het oplossen van uw problemen. Als het kan gaan we ook 

samen met die mensen om tafel zitten. We maken een eerste begin met 

het gezinsplan. Daarin staat welke doelen we willen bereiken en welke 

acties daarbij horen. 

Stap 2

Daarna gaan we de acties uitvoeren die we in de eerste stap hebben 

bedacht. Bijvoorbeeld voor een veilige thuissituatie of het voorkomen  

van contact met de politie. Als dat nodig is wordt er jeugdhulp ingezet.  

We hebben geregeld contact met elkaar om te praten over hoe het gaat. 

Stap 3

Als we de doelen hebben bereikt die we in het plan hebben gezet en de 

veiligheid van uw kind(eren) is voldoende verbeterd, dan kunnen we het 

traject afronden. Afhankelijk van de situatie kunnen we de rechter vragen 

om de verplichte hulp te beëindigen. Als we dat nodig vinden kan de 

gemeente u nog ondersteunen.

Samen met het gezin

We proberen altijd samen met de kinderen, jongeren en ouders/

verzorgers de bestaande moeilijkheden en problemen te overwinnen. 

Daarom hebben we gesprekken met u en uw kind waarin we bespreken 

hoe het gaat. Dat is ongeveer elke zes weken; vaker als dat nodig is en 

minder vaak als dat kan.



Onze jeugd- & gezinsbeschermer heeft geregeld contact met u en uw 

kind(eren). Dat kan een persoonlijk gesprek zijn bij u thuis of bij ons op 

kantoor, maar ook telefonisch of per e-mail. Mocht u iemand nodig hebben, 

dan kunt u contact opnemen met de jeugd- & gezinsbeschermer of bellen met 

het algemene telefoonnummer van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. 

U kunt al uw vragen stellen tijdens onze gesprekken. Informatie over  

onze werkwijze, uw rechten en onze bezoekadressen kunt u vinden op 

onze website.

www.dejeugdengezinsbeschermers.nl

088 – 777 80 00

Contact


