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Kijken!
Wil je Marinette zelf haar verhaal
horen vertellen? Klik dan hier!

https://www.youtube.com/watch?v=PbUUjY7A_FI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PbUUjY7A_FI&t=3s


IN
H
O
U
D

16
Iemand die
met je meegaat
Nienke en Gabriel zijn
ervaringsdeskundigen
bij stichting ExpEx. Ze
hebben allebei jaren-
lang onder voogdij
gestaan. Mariska van
der Steege sprak met
hen over hun ervarin-
gen met voogdij en
wat een burgervoogd
voor hen had kunnen
betekenen: ‘ Ik zocht
iemand die met mij
mee zou lopen, die
met mij samen verder
kon kijken.’

24
Opvoeden doe
je niet alleen
Informele steun heeft
een positieve invloed
op opvoeden en op-
groeien. Professionals
en vrijwilligers kunnen
die informele steun
versterken, vooral bij
gezinnen in kwetsbare
omstandigheden. Dat
schrijven Marthe van
Voorst van Beest, Mike
Loef, Inge Bastiaans-
sen en Maartje van Dij-
ken van het Neder-
lands Jeugdinstituut
(NJi).

Welkom!

Burgervoogdĳ

Met trots presenteren we dit Burgervoog-
dij Magazine. Een nieuwe mijlpaal in de
beweging die we tien jaar geleden start-
ten. Toen moesten we nog regelmatig
uitleggen wat burgervoogdij inhoudt.
Inmiddels is dat meestal niet meer nodig.
Onze website www.burgervoogd.nl staat
vol informatie. Burgers en professionals
weten ons steeds beter te vinden. De term
‘burgervoogd’ komt langs in beleidsdocu-
menten, debatten, casuïstiekbesprekingen
en als een voorbeeld van informele steun.
In de loop der jaren hielpen de vragen,
tegenwerpingen en ervaringen van kinde-
ren, burgervoogden en professionals ons
verder. We zochten antwoorden, ver-
zamelden kennis en ervaringen en maak-
ten scherper wat de meerwaarde kan zijn
van een burgervoogd voor kinderen over
wie de ouders geen gezag meer hebben.
In dit magazine zetten we de verzamelde
kennis op een rij, plaatsen we burger-
voogdij in de bredere context van infor-
mele steun in het jeugddomein en delen
we de ervaringen van jongeren onder
voogdij en van hun burgervoogden. Het
doel: de zichtbaarheid van burgervoogdij
vergroten en daarmee bijdragen aan de
groeiende beweging van informele steun
rond kwetsbare kinderen.

Geef dit magazine na lezing vooral door
aan je collega’s of andere belangstellen-
den! Laat het niet slingeren, want wij we-
ten zeker: dit wordt een collectors item...

Veel leesplezier!

Alliantie Burgervoogdij
Kees Dijkman, Hans Nusse, Elise Sondorp,
Mariska van der Steege, Annemieke de Vries
en Evelien Wielheesen

Een burgervoogd is een betrokken
particulier, die de voogdij heeft over
een kind dat opgroeit in een instelling,
in een gezinshuis of in een pleeggezin,
als de eigen ouders geen gezag meer
hebben over dat kind.

https://www.burgervoogd.nl
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Alle kinderen willen
een zo normaal moge-
lijk leven. Burgervoog-
dij draagt daar aan bij,
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‘Jij wisselt niet -
jij blijft gewoon!’

Interview
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Gerdien Rietveld,
burgervoogd

Dertien jaar geleden leerde ik
twee zusjes kennen, de oudste
drie jaar, de jongste acht maan-
den. De vraag was of er een an-
der plekje zou zĳn waar ze op
konden groeien. Iemand anders
die voor hen zou zorgen. Toen
ben ik hun pleegouder gewor-
den.

Na enkele jaren was hun pro-
blematiek en hun omgeving
niet meer zo heftig. De gecerti-
ficeerde instelling vroeg aan mĳ
of ik voogd wilde worden. Daar
heb ik over nagedacht. Wat zĳn
de voor- en nadelen, welke
rechten en plichten heb ik dan?
Ik kwam er op uit dat het 't bes-
te zou zĳn voor de meisjes als
iemand in hun omgeving de
voogdĳ op zich zou nemen. Dus
was het logisch dat die vraag bĳ
mĳ werd neergelegd. En ook
logisch dat ik daar 'ja' op zou
zeggen. Dus dat heb ik gedaan.
Daar ben ik heel tevreden mee.

Constante factor
Na een aantal jaren dat de meis-
jes bĳ mĳ woonden, groeide
hun problematiek. Hun verle-
den kwam naar boven, waar-
door ze extra hulp nodig
hadden. Er werden verschillen-
de soorten therapie ingezet,
maar dat bleek niet voldoende
te zĳn. De kinderpsychiatrie
adviseerde om de meiden op te
nemen in een behandelgroep.
Daar zouden ze zich verder
kunnen ontwikkelen en groei-
en. Maar voor ons voelde het als
het begin van het einde. Ik
dacht: dan moet ik ze loslaten,
dan legt iemand anders ze 's
avonds op bed, dan is iemand
anders de constante factor in

hun leven. Tĳdens de vakantie
hebben we het er uitgebreid
over gehad. Wat hebben de
meisjes nu eigenlĳk nodig?
Waarin schieten we tekort?
Waarin merken we dat er méér
nodig is voor de kinderen?

Toen ontdekten we het feno-
meen gezinshuizen. We dach-
ten: als we een gezinshuis wor-
den, zou dat die meiden kunnen
helpen? Dan kan de behande-
ling in het gezinshuis plaats-
vinden en kunnen ze gewoon
bĳ ons blĳven wonen. Dan kun-
nen we op die manier misschien
een doorstart maken in de zorg
en opvoeding. Dus toen hebben
we ervoor gekozen om gezins-
huis te worden. Die doorstart in
de zorg en opvoeding is helpend
geweest. De continuïteit die ze
nodig hadden hebben wĳ kun-
nen geven.

Vanuit het kind
Met het feit dat we gezinshuis
werden, stond wel de vraag op-
nieuw ter discussie: mag je dan
ook wel voogd zĳn? De redenen
waarom het niet zou kunnen
waren vooral beleidsmatig. Als
je vanuit het kind kĳkt, kunnen
zulke redenen nooit de reden
zĳn om de voogdĳ over te dra-
gen aan de gecertificeerde in-
stelling. Dus toen hebben we
gezegd: we gaan toch door met
de voogdĳ over deze twee meis-
jes. We combineren het gewoon
met elkaar.

Zuiver
Als voogd mag je beslissen waar
een kind opgroeit. In mĳn geval
beslis ik als voogd dat de twee
meiden opgroeien bĳ mĳ in het
gezinshuis. Om die beslissing
zuiver te houden, is het aan te
raden dat er altĳd een externe,
onafhankelĳke partĳ meekĳkt.
Wĳ hebben gevraagd of er een
gedragswetenschapper mee be-
oordeelt of ons gezinshuis de

beste plek is voor deze twee
meisjes om op te groeien.

Wisselingen
De meiden zĳn nu wat ouder. Je
kunt het er met ze over hebben,
wat ze ervan vinden dat ik hun
voogd ben. De jongste had een
meisje in de klas met een voogd
van een gecertificeerde instel-
ling. Ze zei: ‘We zĳn nog maar
halverwege het schooljaar en
nu heeft ze alweer de vĳfde
voogd.’ Dat kwam door wisse-
lingen bĳ die instelling. Ze rea-
liseerde zich: het is eigenlĳk
heel fijn dat jĳ mĳn voogd bent.
Jĳ blĳft gewoon. Jĳ wisselt niet.
De oudste zei: ‘Ik vind het be-
langrĳk dat jĳ mĳn voogd bent,
omdat jĳ mĳ kent. Ik moet er
niet aan denken dat iemand die
mĳ niet kent beslissingen over
mĳ mag nemen. Jĳ weet ge-
woon wat het beste voor mĳ is.’

Oma
ls ik aan de twee meiden zelf
vraag hoe hun toekomst eruit
ziet, samen met mĳ, dan zĳn ze
heel duidelĳk. Laatst, onder het
eten zei één van hen: ‘Als ik
kinderen krĳg, dan ben jĳ de
oma en dan mag jĳ oppassen.’

Kijken!
Wil je Gerdien zelf haar
verhaal horen vertellen?
Klik dan hier!

Tekst: Gerdien Rietveld
Beeld: TVWorkshop, Shutterstock

https://www.youtube.com/watch?v=j7HPxmQGh3g
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Als ouders zelf niet meer in staat zĳn
om het ouderlĳk gezag uit te oefe-
nen, benoemt de rechter een voogd.

Voogdĳ kan worden uitgevoerd door een
professionele voogd van een gecertifi-
ceerde instelling voor jeugdbescherming,
maar ook door een ‘gewoon mens’. In
wettelĳke termen heet zo iemand: een
‘voogd natuurlĳk persoon’.

Veel kinderen hebben een voogd uit hun
eigen omgeving, bĳ wie ze ook wonen.
Het gaat bĳvoorbeeld om het gezin van
een oom en tante, waar het kind gaat
wonen als de eigen ouders zĳn overleden.
Of het gaat om pleegouders, die na ver-
loop van tĳd ook de voogdĳ krĳgen over
een kind. Maar dat geldt niet voor alle
kinderen. Enkele duizenden kinderen van
wie het gezag bĳ de ouders door de
rechter is beëindigd, wonen in een
gezinshuis of op een leefgroep.

De rechter beslist wie de voogd wordt van
een kind. Ook bĳ kinderen die in een ge-
zinshuis of op een leefgroep wonen. Er
zĳn dan twee mogelĳkheden.

• Ofwel de voogdĳ wordt toegewezen
aan een gecertificeerde instelling voor
jeugdbescherming.

• Ofwel de voogdĳ wordt toegewezen
aan een ‘voogd natuurlĳk persoon’.
Wĳ noemen zo’n voogd: een
burgervoogd.

Vrĳwel alle kinderen over wie we het hier
hebben, staan nu nog onder voogdĳ van
een gecertificeerde instelling. Als je bur-
gervoogd wilt worden van zo’n kind, dan
zal de rechter de voogdĳ aan jou moeten
overdragen. Je bereidt deze overdracht
samen met de huidige voogd voor. Uit-
eindelĳk leg je samen een verzoek voor
aan de rechter.

Burgervoogdij -
een overzicht
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Tekst: Kees Dijkman
Beeld: Getty Images

Wettelĳke taken

Een belangrĳke taak voor jou
als burgervoogd is je wet-
telĳke rol als pleitbezorger
voor het kind. Je komt op
voor zĳn of haar belangen.

1. Je ziet erop toe dat het kind
(door anderen) wordt verzorgd
en opgevoed. Heeft het kind ex-
tra jeugdhulp, zorg of begelei-
ding nodig, dan ben jĳ degene
die hierover afspraken maakt
met de gemeente, in samen-
spraak met het gezinshuis of de
leefgroep waar het kind woont.

2. Je vertegenwoordigt het kind
in persoonlĳke aangelegenheden.
Je bent bĳvoorbeeld verantwoor-
delĳk voor het afsluiten van ver-
zekeringen voor het kind (zoals
een aansprakelĳkheidsverzeke-
ring). Je regelt een paspoort of
ID-bewĳs. Je geeft toestemming
voor (medische) behandelingen
(zolang het kind nog geen 16
jaar oud is). Je neemt beslis-
singen over de schoolkeuze.

3. Je vertegenwoordigt het kind
‘in rechte’. Je kunt bĳvoorbeeld
namens het kind rechtshande-
lingen verrichten, zoals het
sluiten van overeenkomsten, het
aanvragen van studiefinanciering,
enzovoorts. Ook beheer je even-
tueel vermogen van het kind.
Voor een aantal grotere rechts-
handelingen is een (voorafgaan-
de) machtiging van de kanton-
rechter vereist. Denk bĳvoor-
beeld aan de verkoop van een
huis, het doen van grotere giften,
het aannemen van een erfenis of
het lenen van geld.

Kosten

Je wordt als burgervoogd
niet ondershoudsplichtig. Je
hoeft dus niet bĳ te dragen
aan het verblĳf van het kind
in een instelling of gezins-
huis. Maar je maakt wel kos-
ten om je wettelĳke taken
goed uit te voeren.

Je maakt bĳvoorbeeld kosten
voor een aanvullende zorg-
verzekering, de aanschaf van
schoolspullen of het aanvragen
van een paspoort.

Heb je veel van die kosten, dan
kom je mogelĳk in aanmerking
voor kinderbĳslag voor het kind.
Kom je daar niet mee uit, dan
kun je eventueel vermogen van
het kind aanspreken om deze
kosten te dekken. Heeft het kind
geen vermogen, klop dan aan bĳ
de gemeente, leg de situatie uit
en vraag een oplossing op maat.

Uitgebreide informatie over de
kosten en vergoedingen lees je
op pagina 45-47 van dit maga-
zine.

Na de burgervoogdĳ

Burgervoogdĳ eindigt als het
kind meerderjarig wordt, als
het kind of de burgervoogd
overlĳdt of als de rechter be-
sluit de ouders in het gezag
te herstellen.

Tussentĳds kan alleen de rechter
je ontslaan van je plichten als
burgervoogd. Dat kan als je (1)
door een lichamelĳke of psychi-
sche aandoening niet meer in
staat bent de voogdĳ goed uit te
oefenen, (2) als je de AOW-
gerechtigde leeftĳd bereikt of (3)
als een andere persoon zich
schriftelĳke bereid verklaart om
de voogdĳ over te nemen en de
rechter het in het belang van het
kind vindt dat dit gebeurt.

Dat de voogdĳ eindigt als het
kind meerderjarig wordt, bete-
kent niet dat je dan ook het con-
tact met het kind verliest. Je
bent en blĳft van grote betekenis
voor het kind. Vooral in de
kwetsbare fase van adolescentie
en jongvolwassenheid.

Als dat nodig is, kun je als bur-
gervoogd al voordat het kind 18
jaar wordt aan de rechter vragen
om een beschermingsmaatregel
te nemen, zoals mentorschap,
bewindvoering of curatele. Die
beschermingsmaatregel gaat dan
in, zodra het kind meerderjarig
wordt.
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https://open.overheid.nl/repository/ronl-4a6d4c37-e558-4c92-9059-b2bcc1dfb133/1/pdf/maatregelen-financiele-beheersbaarheid-jeugdwet.pdf
http://www.burgervoogd.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-Zondertwijfel-beeldscherm-losbladig.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=UbKgzUlMTmg
https://www.youtube.com/watch?v=UbKgzUlMTmg
https://www.youtube.com/watch?v=UbKgzUlMTmg
https://www.youtube.com/watch?v=UbKgzUlMTmg
https://www.youtube.com/watch?v=XFpmRvuaEj8
https://www.youtube.com/watch?v=XFpmRvuaEj8
https://www.youtube.com/watch?v=XFpmRvuaEj8
https://www.youtube.com/watch?v=XFpmRvuaEj8


De terugkeer van de
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De terugkeer van de

Tekst: Mariska van der Steege
Illustratie: Studio Kio

Burgervoogdĳ is eigenlĳk niets nieuws. Mensen geven om kinderen. Ook
om kinderen van een ander. En ze nemen verantwoordelĳkheid als dat
nodig is voor dat kind. Na een periode waarin de jeugbescherming vooral
professionaliseerde, is het hard nodig om terug te gaan naar de basis, vindt
orthopedagoog en vernieuwer Mariska van der Steege: ‘Veel ouders leggen
vast wie er verantwoordelĳk wordt voor de kinderen als ze dat zelf niet
meer kunnen. Maar helemaal niemand wĳst daarvoor een instantie aan.’

Mensen die de verantwoordelĳk-
heid nemen voor kinderen van
anderen, het is van alle tĳden.
Eeuwenlang was daar niets voor
geregeld. Mensen redden het on-
derling – of niet. Met de ontwik-
keling van grotere, georganiseer-
de samenlevingen kwam daar
verandering in. In Nederland zien
we in de middeleeuwen de eer-
ste instituties ontstaan voor de
bescherming van kinderen. Het
ging dan vooral om weeskinde-
ren. Pas in 1905, bĳ de invoering
van de befaamde Kinderwetten,
werd het mogelĳk om het gezag
over kinderen in handen te leg-
gen van voogdĳverenigingen. Dat
gebeurde mondjesmaat, alleen
als het echt niet anders kon.

Uitdaging
De echte professionalisering van
de voogdĳ zien we pas na de
Tweede Wereldoorlog, bĳ de op-
bouw van de verzorgingsstaat
met al zĳn zekerheden en voor-
zieningen. Die verzorgingsstaat
ligt inmiddels alweer een tĳdje
onder vuur, vooral om twee re-
denen. De meest gehoorde reden
is de betaalbaarheid. Maar een
andere, minder belichte maar
misschien net zo belangrĳke re-
den is dat het overnemen van
allerlei zorgen en taken door
overheidsinstanties de burger
afzĳdig houdt en passief dreigt te

maken. Zeker als de problemen
groter worden, gaat inmiddels
iedereen ervanuit dat ‘ze’ er wel
voor zullen zorgen. Dat proces
dreigt de sociale samenhang ern-
stig aan te tasten: zorgen voor
elkaar is steeds minder vanzelf-
sprekend. De uitdaging is om die
verantwoordelĳkheid terug te
brengen naar de burger, zonder
de noodzakelĳke voorzieningen
af te breken. In een hoogontwik-
kelde samenleving als de onze
zullen altĳd professionele zorg-
verleners nodig zĳn, waaronder
jeugdbeschermers en profes-
sionele voogden.

In zĳn Mulock-Houwer lezing in
2012 pleitte Adri van Montfoort
voor de terugkeer van de burger
in de kinderbescherming (zie het
artikel op pagina 50-51 van dit
magazine). Het ging hem zowel
om pleegouders die de voogdĳ
op zich nemen over de kinderen
die bĳ hen opgroeien, als bur-
gers die bereid zĳn de voogdĳ op
zich te nemen over kinderen die
in instellingen opgroeien. Ten
tĳde van zĳn lezing werd deze
mogelĳkheid opgenomen in de
Methode Voogdĳ voor de toen-
malige Bureaus Jeugdzorg. Over-
dracht van de voogdĳ naar een
‘contactpersoon’ werd zelfs een
uitgesproken doelstelling van de
uitvoering van een voogdĳmaat-

regel. Maar in de praktĳk ver-
anderde er weinig. Pleegouders
bleken terughoudend in het op
zich nemen van de pleegouder-
voogdĳ. Ze bleken behoefte te
hebben aan een neutrale instan-
tie die tussen hen en de ouders
van het kind staat. Professionele
voogden kregen de tĳd niet om
aan de slag te gaan met burger-
voogdĳ – daarvoor was hun
caseload aan crisisinterventies en
lastige ondertoezichtstellingen
vaak te hoog. Bovendien meld-
den zich vrĳwel geen mensen als
potentiële burgervoogd. Van
Montfoort ziet het als een taak
van de overheid om die belem-
meringen weg te nemen.

Mede-opvoeders
Burgervoogden zĳn niet verant-
woordelĳk voor de dagelĳkse
opvoeding van hun voogdĳ-
kinderen. Maar ze dragen er wel
verantwoordelĳkheid voor dat
het kind door anderen wordt op-
gevoed. En in hun contact met
kind, ouders en (dagelĳkse) op-
voeders, zĳn het natuurlĳk wel
degelĳk mede-opvoeders. Het
Nederlands Jeugdinstituut pleit er
al langer voor om steun van
mede-opvoeders een vanzelf-
sprekend en toegankelĳk onder-
deel van het opvoed- en opgroei-
milieu van kinderen te maken
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’Er is een andere visie nodig op de rol
en de verantwoordelijkheid van de

professional’

(zie het artikel hierover op pagina 24-27 van dit
magazine).
Er zĳn allerlei initiatieven om die informele steun
aan gezinnen van de grond te krĳgen. Denk bĳ-
voorbeeld aan de JIM-aanpak, waarbĳ jongeren
zelf iemand in zĳn of haar omgeving benadert als
informele mentor. Burgervoogdĳ past daarmee in
een bredere beweging naar verantwoordelĳkheid
nemen door ‘gewone burgers’.

Alledaags
Voogdĳ is dus iets heel alledaags, dat de afgelopen
decennia sterk in de professionele sfeer terecht is
gekomen. Is dat nodig? Daar kun je vraagtekens
bĳ zetten. Gezag over kinderen wordt in onze sa-
menleving in veruit de meeste gevallen uitge-
oefend door leken: hun eigen ouders. Veel ouders
bedenken wie er over hun kind mag beslissen als
zĳ er niet meer zĳn. Er is zelfs een laagdrempelige
online manier om dat bĳ de rechtbank in het ge-
zagsregister te laten aantekenen, zodat de rechter
er rekening mee kan houden – en die doet dat vrĳ-
wel altĳd. Geen enkele ouder laat in het gezags-
register aantekenen dat de voogdĳ in dat geval bĳ
een instelling moet komen te liggen. Het idee al-
leen al zal ouders absurd voorkomen. Ouders wĳ-
zen altĳd andere leken aan: een zus, een broer,
een goede vriend of vriendin. Kennelĳk hebben we
een groot vertrouwen in de mensen in onze directe
omgeving.

De vraag is ook of die professionalisering uitein-
delĳk het welzĳn van kinderen en gezinnen ten
goede komt. Steeds meer gezinnen krĳgen met
overheidsingrĳpen te maken. De afgelopen veertig
jaar is het aantal kinderbeschermingsmaatregelen
verdubbeld. Toch laat recent onderzoek van het
Verwey-Jonker Instituut zien dat in een ruime
meerderheid van de huishoudens en gezinnen
waar geweld speelt, de betrokkenheid van meer-
dere professionals niet leidt tot een afname van
het geweld en zelfs niet tot een verbetering van de

problematische situatie. Echte verbetering is een
kwestie van een lange adem. Het is een illusie om
te denken dat we met nóg meer professioneel in-
grĳpen de veiligheid van kinderen kunnen garan-
deren. De inzet van de samenleving als geheel is
hiervoor onmisbaar.

Toekomstscenario
Er is op dit moment een grondige heroriëntatie van
het stelsel van jeugdbescherming in Nederland
gaande. Dat is hoog nodig. Niet alleen is het effect
van alle professionele hulp veel te klein, het duurt
ook nog eens veel te lang voordat kinderen en hun
ouders daadwerkelĳk hulp krĳgen. In de tussentĳd
zitten de ‘omstanders’ met de armen over elkaar te
wachten tot ‘ze’ de problemen komen oplossen. Bĳ
hulp in een gedwongen kader is de weg zelfs nog
langer: de voorafgaande keten tot het besluit van
de kinderrechter bestaat uit een groot aantal scha-
kels van instellingen die grotendeels overlappende
taken uitvoeren.

In 2021 werd het Toekomstscenario Kind- en Ge-
zinsbescherming aangeboden aan de Tweede
Kamer. Dit scenario bevat een herontwerp van de
huidige jeugdbescherming, een schets op hoofd-
lĳnen van de kind- en gezinsbescherming over 5
tot 10 jaar. Dit scenario wordt de komende tĳd ver-
der beproefd en uitgewerkt in verschillende proef-
tuinen. Centraal in het ontwerp staat het lokale
team, als vast gezicht voor de gezinsleden. De lo-
kale professional kan specifieke expertise rond di-
recte en structuele onveiligheid in gezinnen erbĳ
halen vanuit het regionaal veiligheidsteam. Dit
team denkt en doet mee en trekt waar nodig
langere tĳd samen op met de gezinsleden en de
lokale professional.
Dat klinkt goed, vernieuwend en inspirerend. Maar
in het toekomstscenario heeft informele steun nog
vrĳwel geen plek: hoe de rol van het sociale net-
werk om kinderen en gezinnen heen zo te verster-

https://open.overheid.nl/repository/ronl-79dad0a9-c043-4a8b-8d15-f65d288242d2/1/pdf/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-79dad0a9-c043-4a8b-8d15-f65d288242d2/1/pdf/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.pdf
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ken dat ingrĳpen door profes-
sionals minder nodig wordt?

Eerste keuze
Burgervoogdĳ is een van die mo-
gelĳkheden. Als het gezag van
ouders over een kind dat niet
meer thuis kan wonen noodge-
dwongen moet worden beëin-
digd, zou overdracht van het ge-
zag naar iemand uit de sociale
omgeving van het kind de eerste
keuze moeten zĳn. Iemand die
het kind al kent, die betrokken is
en blĳft. Pas als dat niet lukt of
(om welke reden dan ook) on-
gewenst is, kan als ultimum re-
medium de voogdĳ aan een ge-
certificeerde instelling voor
jeugdbescherming worden op-
gedragen.

Om dat voor elkaar te krĳgen is
een andere visie nodig op de rol
en de verantwoordelĳkheid van
professionals. De professional
dient bescheiden en dienstbaar
te zĳn ter ondersteuning van
kinderen, ouders en de mensen
in hun omgeving. Tegelĳkertĳd is
oplettendheid en robuustheid
nodig als het gaat om de on-
veiligheid van kinderen. Dit
vraagt van professionals dat ze
voortdurend reflecteren en kun-
nen omgaan met onzekere of
onbekende feiten over de op-
groeisituatie van het kind.

Suzanne de Ruig en Levi van
Dam van Stichting JIM spreken
over een drietal uitgangspunten
voor wat zĳ ‘circulaire zorg’ noe-
men. Dit betekent dat een pro-
fessional altĳd handelt met het
oog op de volgende generatie,
breed kĳkt, de natuurlĳke hulp-
bronnen van ouders en kinderen
in beeld heeft en zo min mogelĳk
toevoegt. Professionals doen
niets wat ouders, kinderen of
hun omgeving zelf op zich kun-
nen nemen.

Gedreven
Uiteindelĳk was het niet de over-
heid, maar zes gedreven mensen
met professionele wortels in de

jeugdhulp en jeugdbescherming
die met het idee uit de lezing van
Adri van Montfoort aan de slag
gingen. Onder de noemer ‘bur-
gervoogdĳ’ gingen we in een
SWING-project dit idee uitpro-
beren in de praktĳk met Jeugd-
bescherming Gelderland. Met de
opbrengsten van dit project start-
ten we in de loop van 2017 een
Alliantie, een netwerk van am-
bassadeurs en supporters met
wie we dit idee stapje voor stap-
je woorden gaven, meer zicht-
baar maakten en breder ver-
spreidden. Dit leidde langzaam
maar zeker tot een stĳging van
het aantal burgervoogden. In de
afgelopen jaren beantwoordden
we vragen van burgervoogden
en mensen die overwogen de
voogdĳ over een kind op zich te
nemen. Ook ondersteunden we
hen bĳ gesprekken met voogden
van gecertificeerde instellingen,
gemeenten en wĳkteams, en de
laatste jaren konden we hen ook
bĳstaan in de rechtbank. Zo kre-
gen we zicht op wat goed ging,
waar ze tegenaan liepen en
zochten we oplossingen waar
mogelĳk. De kennis die we op-
deden, stelden we beschikbaar
via een website. Ook gezinshuis-
ouders worden steeds vaker bur-
gervoogd over een of meer kin-
deren die bĳ hen opgroeien.

Sinds 2017 vervult de Alliantie
Burgervoogdĳ een trekkers- en
aanjagersrol voor burgervoogdĳ.
Het resultaat is een pril vuurtje
van inmiddels enkele tientallen
burgervoogden, oud burger-
voogden en aspirant burgervoog-
den. De komende jaren hopen
we dat vuurtje verder aan te
blazen, zodat er over een paar
jaar misschien wel honderden
burgervoogden zĳn, gewone
mensen die verantwoordelĳkheid
nemen voor het kind van een
ander, uit betrokkenheid, omdat
ze geven om de toekomst van
dát kind.

Verder lezen

Daniël Lechner (2006).
Honderd jaar kinderbescher-
ming. Uitgave ter gelegenheid
van het jubileum van de Raad
voor de Kinderbescherming en
de Kinderwe�en (1905-2005).
Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Steketee, Majone, Tierolf, Bas,
Lünnemann, Ka�nka & Lünne-
mann, Milou (2020). Kan
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling echt stoppen?
Een kwes�e van lange adem.
Utrecht: Verwey-Jonker
Ins�tuut.

Toekomstscenario Kind- en
Gezinsbescherming, 30 maart
2021

Suzanne de Ruig & Levi van
Dam (2020). Circulaire zorg.
Van JIM-aanpak naar een
nieuwe kijk op jeugdhulp-
verlening. Amstedam: Boom
Uitgevers.

Anne Addink, Harry van den
Bosch, Josine Holdorp en Joan-
ka Prakken (2017). Samen
werken aan jeugdbescherming.
Verslag van het SWING-
programma nieuwe jeugd-
bescherming 2015-2017.
Utrecht: Nederlands
Jeugdins�tuut.

https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwestie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwestie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwestie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwestie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-79dad0a9-c043-4a8b-8d15-f65d288242d2/1/pdf/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-79dad0a9-c043-4a8b-8d15-f65d288242d2/1/pdf/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.pdf
https://circulairezorg.nu
https://circulairezorg.nu
https://circulairezorg.nu
https://circulairezorg.nu
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-werken-aan-jeugdbescherming.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-werken-aan-jeugdbescherming.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-werken-aan-jeugdbescherming.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-werken-aan-jeugdbescherming.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-werken-aan-jeugdbescherming.pdf


Burgervoogd - Gewoon voor jou
- 16 -

‘Houvast.
Iemand die

met je meegaat’
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Nienke: ‘Ik heb echt heel veel
geluk gehad, vooral met mĳn
eerste voogd. Ik heb ook maar
twee voogden gehad, dat is best
een uitzondering. Mĳn eerste
voogd belde vaker dan mĳn
tweede voogd. Ze kwam ook wel
eens langs. De tweede voogd
was ook wel betrokken, maar op
een heel andere manier. Die zag
ik niet zo vaak. Eigenlĳk vooral
met rechtszittingen en dat soort
dingen. Eén keer in het half jaar
of zo.’

Wat had je graag van haar
gewild?’

Nienke: ‘De voogd, dat was
voor mĳ degene die met mĳ
meegaat van plek naar plek. Die
houvast had ik nodig. Ik wist:
groepsleiding van waar ik woon-
de, die gaat niet mee. Ik zocht
iemand die met mĳ mee zou lo-
pen, die met mĳ samen verder
kon kĳken. Ik had houvast nodig.
Daarom had ik contact nodig, om
vertrouwen in haar te krĳgen.
Dat ging bĳ mĳn eerste voogd
veel sneller dan bĳ de tweede.
Omdat ik haar gewoon veel vaker
zag. En dan ging het vaak over
dingen waar zĳ misschien op dat
moment niet zo heel veel mee
kon, maar gewoon dat ik even
iemand nodig had om mee te
praten. Mĳn eerste voogd deed
dat wel, dan belde ze of ze kwam

even langs. Daardoor wist ik dat
ik op haar kon vertrouwen.’

Gabriel: ‘Ik had vooral een
beetje medeleven gewild. Dat
mĳn voogd aan mĳ zou vragen:
wat vind jĳ belangrĳk, kunnen
we samen kĳken wat er nodig is?
Eigenlĳk heeft alleen mĳn laatste
voogd dat gedaan. Ik was toen
bĳna 17. Die zei: we gaan nu
doen wat nodig is. We zĳn bĳna
aan het eind van de voogdĳ, wat
kan ik voor je doen? En vooral:
hier heb je mĳn nummer...’

Hebben jullie in die tĳd ooit
gehoord over burgervoogdĳ?

Gabriel: ‘Welnee’
Nienke: ‘Echt nooit.’

Stel dat je er wel over had
gehoord. Hoe had je dat
gevonden?

Nienke: ‘Lastig om te zeggen. Ik
kreeg een voogd toen ik gesloten
zat. Toen was iedereen eigenlĳk
al weggevallen, dus op dat mo-
ment was er niet zo snel iemand
die burgervoogd had kunnen
worden. Maar later, toen ik wat
meer mensen om me heen
kreeg, had het me wel heel fijn
geleken. Ik wist van mĳn voogd
dat ze zou stoppen, omdat ze
een andere baan kreeg. Eén van
de mensen om me heen had

Nienke en Gabriel zijn ervaringsdeskun-
digen bij stichting ExpEx. Ze hebben allebei
jarenlang onder voogdij gestaan.Mariska
van der Steege sprak met hen over hun
ervaringen met voogdij en wat burger-
voogdij voor hen had kunnen betekenen: ‘
Ik zocht iemand die met mij mee zou lopen,
die met mij samen verder kon kijken.’

Tekst: Mariska van der Steege
Beeld: TVWorkshop
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toen mĳn voogd kunnen
worden Dat zou perfect geweest
zĳn!’
Gabriel: ‘Ik heb altĳd een heel
betrokken familie gehad. Een
burgervoogd zou voor mĳ een
hele goede uitkomst zĳn ge-
weest. Ik heb een tante die ik
zeker had kunnen vragen als bur-
gervoogd. Als ik had geweten
van de mogelĳkheid, dan had ik
er écht wel iets mee gedaan! Ik
weet zeker dat die tante mĳ wel
zou vragen wat ik wilde, wat de
opties zouden zĳn, maar het is
ook wel iemand die zou zeggen:
weet je, dit is ook mĳn grens, we
gaan nu deze kant op. Want je
hebt iemand nodig die met je
mee kan leven, maar die ook be-
slissingen neemt die misschien
niet zo leuk zĳn. Maar vooral heb
je iemand nodig die de tĳd er-
voor heeft. Die tante kan ik iede-
re dag van de week bellen of ap-
pen. Dus ja, ik had het heel fijn
gevonden. Dus ik kan het echt
wel aanraden aan iedereen die
iemand in zĳn netwerk heeft die
burgervoogd zou kunnen zĳn.’

Hoe zouden jullie ouders het
hebben gevonden als je een
burgervoogd had gekregen
in plaats van een voogd
vanuit de jeugdbescher-
ming?

Gabriel: ‘Ik denk dat mĳn
ouders het geweldig hadden
gevonden als mĳn tante mĳn

’Een
burger-
voogd
zou voor
mij een
hele
goede
uitkomst
zijn
geweest’

voogd was geweest. De commu-
nicatie zou veel beter zĳn. Ik
woonde bĳ mĳn opa en oma. Die
spreken niet zo heel goed Neder-
lands en mĳn tante spreekt wel
onze taal: Creools.’
Nienke: ‘Voor sommige ouders
kan het ingewikkeld zĳn als ie-
mand uit de omgeving de voogdĳ
krĳgt. Maar goed, uiteindelĳk
moet je denken: wat is het beste
voor het kind. En voor mĳ was
het heel goed geweest.’

Wat zouden jullie tegen an-
dere jongeren willen zeggen
die een voogd hebben vanuit
de jeugdbescherming?

Gabriel: ‘Ga het gewoon pro-
beren. Vraag het. Nee heb je, ja
kun je krĳgen... En als die per-
soon ja zegt, kan het iets heel
moois teweeg brengen.’Wil je het gesprek met

Nienke en Gabriel ‘live’ zien?
Klik dan hier

https://www.youtube.com/watch?v=-ITxeyM8ySw
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Klik hier om Nienkes
statement te zien

Nienke van der Pal:
Ik zou iedere jongere
met een voogd willen
adviseren: zoek infor-
matie over burger-
voogdij, ga erover in
gesprek en kijk of het
iets voor jou is. Als ik
het toen had geweten,
had ik gekeken of ie-
mand in mijn omgeving
burgervoogd had
kunnen worden.

ExpEx zĳn getrainde erva-
ringsdeskundige jongeren
uit de jeugdhulp in ruime
zin: ambulante hulp, pleeg-
zorg, residentiële voo-
rzieningen, jeugdbescher-
ming, (O)GGZ, enzovoorts.
Ze kunnen een luisterend
oor bieden of eenmaatje
zĳn voor jongeren uit de
jeugdhulp en adviseur of
voorlichter voor hulp-
verleners en gemeenten.

Voormeer informatie, ga
naar www.expex.nl.

Gabriel Gomes
Barros:
Ken jij een kind dat
onder voogdij staat, en
wil jij graag iets beteke-
nen voor dat kind?
Overweeg dan om bur-
gervoogd te worden. Ik
had een tante die een
hele goede burgervoogd
zou zijn geweest. En dat
gun ik ieder kind.

Klik hier om Gabriels
statement te zien

https://www.youtube.com/watch?v=ntlKWi7OvLY
https://www.youtube.com/watch?v=ntlKWi7OvLY
https://www.expex.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ilRNOTVY4dk
https://www.youtube.com/watch?v=ilRNOTVY4dk
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Interview

‘Het gaat erom dat ze
haar eigen weg vindt’

Ja, hoe is het eigenlĳk gekomen
dat hĳ in 2018 burgervoogd
werd van Kyra, toen net elf jaar
oud? Noël Schrĳen graaft in zĳn
geheugen. Het verhaal gaat te-
rug tot twintig jaar geleden. Ze
waren goed bevriend met de
buren. Toen die verhuisden,
hebben ze contact gehouden.
En steun geboden aan het gezin
toen de man en vader – de opa
die Kyra nooit gekend heeft -
veel te jong overleed. Dus toen
de dochter van het gezin, in-
middels de alleenstaande moe-
der van Kyra, ernstige gezond-
heidsproblemen kreeg, was
Noël dichtbĳ. Toen ze overleed
kon Kyra gelukkig terecht bĳ
haar oma – de voormalige buur-
vrouw van Noël. Maar, alsof het
nog niet genoeg was, overleed
ook haar oma en bleef Kyra al-
leen op de wereld. Met Noël als
voogd, want dat had hĳ met
haar oma zo afgesproken. Ze
hadden het ook vastgelegd in
het gezagsregister bĳ de recht-
bank.

Improviseren
Tĳd om zich grondig voor te
bereiden had hĳ niet. Dus

moest Noël improviseren. Bel-
len met de rechtbank om te
vragen wat hĳ moest doen om
het gezag over Kyra te accep-
teren. Praten met de jeugdzorg-
aanbieder die Kyra al een tĳdje
onder zĳn hoede had vanwege
haar licht verstandelĳke beper-
king en autisme. ‘Kyra is een
lieverd,’ zegt Noël, ‘maar je
moet wel weten hoe je met haar
problematiek moet omgaan.’
Zĳn belangrĳkste vraag: ‘Waar
ben ik eigenlĳk verantwoorde-
lĳk voor?’ Die bleek nog niet zo
eenvoudig te beantwoorden.
Verzekeringen voor zorg en
wettelĳke aansprakelĳkheid, op
welke polis, bĳ welke verzeke-
raar? Hoe zit het met de finan-
ciën – bĳ de bank hadden ze
nog nooit gehoord van het ver-
schĳnsel ‘burgervoogd’.
‘De moeder van een school-
vriendinnetje had aan oma be-
loofd dat zĳ bĳ een noodgeval
Kyra zou opvangen,’ vervolgt
Noël. ‘Zĳ werden pleeggezin.
Nederlandse mensen, die hier
net over de grens in Duitsland
wonen. Kreeg ik een brief van
de zorgverzekeraar dat haar
polis verviel, omdat ze niet
meer in Nederland woonde.
Kon ik daar weer achteraan...’
Ondanks het enthousiasme van
het pleeggezin bleek Kyra daar

‘Kyra heeft bĳna geen familie. We wilden niet dat
ze ook nog onder voogdĳ van een instelling zou
komen.’ Wanda en Noël, de burgervoogden van
Kyra vertellen.

toch niet op haar plek. Een ge-
zinshuis daarna ook niet, on-
danks de goede sfeer en de
boerderĳdieren. Uiteindelĳk
kwam ze pas tot rust toen ze op
een leefgroep ging wonen. Maar
wel in een instelling bĳna hon-
derd kilometer verderop. Aan
Noël de taak om die opname te
regelen, inclusief toekenning
van de gemeente, het zoeken
van een andere school, leer-
lingenvervoer regelen, verzeke-
ringen overzetten en wat er al-
lemaal komt kĳken bĳ een ver-
huizing. ‘Gelukkig kwam ik
steeds mensen tegen, ambtena-
ren, hulpverleners, die me
daarbĳ hielpen. De besten zei-
den: we zien dat het moet ge-
beuren, het papierwerk regelen
we later wel, komt goed. Als je
dat hoort kun je vérder. Zo
zouden alle instanties moeten
werken!’

Goed geregeld
Ondanks alle uitzoekerĳ en het
geregel, heeft Noël geen mo-
ment spĳt van zĳn beslissing
om voogd van Kyra te worden.
‘Alles is nu goed geregeld. Ik
heb er heel veel van geleerd –
daar zou ik een boek over kun-
nen schrĳven. Een sterke per-
soonlĳke band hebben we
eigenlĳk niet eens, al zĳn we

Tekst en beeld:
Kees Dijkman
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laatst heel gezellig naar de film en uit eten
gegaan. Dat vroeg ze zelf, heel leuk vond ik dat!
Voor haar ben ik natuurlĳk een ou-de man. Mĳn
rol is randvoorwaardelĳk. Dat vind ik ook prima,
ze moet haar eigen weg in het le-ven vinden.’

Gunnen
Dat hĳ nu geen voogd meer is over Kyra, heeft
ook met zĳn leeftĳd te maken. ‘Je vraagt je af hoe
het gaat als er iets met mĳ gebeurt. Dat wilde ik
vóór zĳn. Maar de voogdĳ overdragen aan een
instelling, dat wilde ik haar niet aandoen.’ Zo
kwam hĳ terecht bĳ Victor en Wanda. Victor is
een neef van de moeder van Kyra. Ze kenden
haar al langer, ze bleef soms ook bĳ hen logeren.
Zouden zĳ ervoor voelen om de voogdĳ van hem
over te nemen? Dat deden ze. Om praktische re-
denen werd Wanda burgervoogd. Afgelopen zo-
mer kwam het rond bĳ de rechtbank. Wanda: ‘Je
gunt het Kyra, dat iemand die ze al goed kent de
voogdĳ op zich neemt. Ze heeft al zoveel mensen
verloren in haar leven.’
Wanda: ‘Van Noël kreeg ik een lĳstje wat ik alle-
maal moest regelen. Best veel. Je bent soms wel

even bezig voordat je iemand treft bĳ een instan-
tie die begrĳpt wie ik ben en wat er geregeld
moet worden. Wat mĳ ook opvalt is dat veel in-
stanties denken dat je een professional bent. Ze
beginnen gelĳk te praten, zonder te vertellen wie
ze zĳn, wat ze willen en waarom. Ik zeg wel
eens: leg het me eerst maar eens uit... Maar toch,
ik zou het zo weer doen. Je kunt zoveel beteke-
nen voor een kind. We zĳn nu bezig om te kĳken
hoe we haar netwerk kunnen vergroten. Ze heeft
een maatje, een vrĳwilliger die haar zo nu en dan
ophaalt en dan samen dingen gaat doen: koken,
spelletjes, eropuit. In de vakantie heeft ze daar
gelogeerd. Ook bĳ ons trouwens. Eén nacht, toen
wilde ze wel weer naar huis. Ik vond dat mooi.
Ze voelt zich echt thuis op de leefgroep.’

Nog een paar jaar en dan wordt Kyra meerder-
jarig. Voogdĳ is dan niet meer nodig. Bewindvoe-
ring misschien nog wel. Wanda: ‘Hoe dan ook
zullen we zeker contact houden. Daar zorgt Kyra
zelf wel voor!’
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Opvoeden doe je
niet alleen

Het belang van informele steun

De steun die als vanzelfsprekend aan kinderen, jongeren en ouders wordt
geboden door mensen uit hun omgeving, noemen we informele steun.
Informele steun heeft een positieve invloed op opvoeden en opgroeien.
Maar lang niet alle gezinnen profiteren ervan. In dat geval kunnen

professionals en vrĳwilligers die informele steun versterken. Uit onderzoek
en praktĳkervaringen blĳkt dat dit van betekenis kan zĳn voor gezinnen in
kwetsbare omstandigheden, schrĳven Marthe van Voorst van Beest, Mike

Loef, Inge Bastiaanssen en Maartje van Dĳken van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi).

Tekst: Marthe van Voorst van Beest, Mike Loef, Inge Bastiaanssen
en Maartje van Dijken (Nederlands Jeugdinstituut)

Illustratie: Studio Kio

Opvoeden doe je niet alleen.
Zelfs niet alleen met professio-
nals, zoals leerkrachten, artsen of
hulpverleners. Je kunt niet zon-
der de informele steun uit de
‘kleine wereld’ van mensen die
nauw en persoonlĳk betrokken
zĳn bĳ jou, je gezin en je kinde-
ren. Je broer of zus met wie je je
zorgen kunt delen. Je ouders aan
wie je je kinderen zo nu en dan
toevertrouwt. Buren die helpen
met praktische klusjes. Ouders

van andere kinderen met wie je
praat over je ervaringen en die
precies begrĳpen wat je mee-
maakt. Vrĳwilligers bĳ de sport-
club die je kind teamspirit en
discipline weten bĳ te brengen.
Al die mensen samen vormen je
sociale netwerk. Ze leveren infor-
mele steun. Ze zorgen voor een
sterke sociale omgeving om in
op te groeien.

Verschillende vormen
Informele steun is de steun die
als vanzelfsprekend aan kinde-
ren, jongeren, ouders en gezin-
nen wordt geboden door de
mensen in de leefomgeving van
het gezin. Die informele steun
kan allerlei vormen aannemen.
• Emotionele steun, doordat je

ervaringen kunt delen, ie-
mand jou een luisterend oor
biedt, zodat je er niet alleen
voor staat.
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• Praktische steun, zoals op-
passen, helpen met huiswerk
of boodschappen doen als je
ziek bent.

• Informatieve steun, mensen
die je de weg wĳzen in het
woud van regelingen, of die
je uit eigen ervaring kunnen
vertellen hoe je met de drift-
buien van je opstandige peu-
ter kunt omgaan.

• Normatieve steun, bĳvoor-
beeld doordat je een voor-
beeld neemt aan iemand van
wie je vindt dat ‘ie de opvoe-
ding goed aanpakt.

Veilig opgroeien
Uit onderzoek blĳkt telkens weer
hoe belangrĳk informele steun is
voor het veilig opgroeien van kin-
deren. Het hoort bĳ de pedago-
gische basis, ook wel de ‘pedago-
gische civil society’ genoemd, die
elk kind nodig heeft om gezond
en evenwichtig volwassen te
worden. Dat is een samenleving
waarin opvoeden een gedeelde
verantwoordelĳkheid is van de
ouders en de gewone mensen
om hen heen.

Uit onderzoek blĳkt dat kinderen
en jongeren in gezinnen die veel
informele steun ervaren, beter
omgaan met stress en veer-
krachtiger zĳn als zich problemen
voordoen. Ouders die veel infor-
mele steun krĳgen, hanteren va-
ker een meer ontspannen op-
voedstĳl. Ze hebben meer zelf-
vertrouwen en ze hebben positie-
vere relaties met hun kinderen.
Informele steun kan ook een be-
schermende factor zĳn bĳ pro-

blemen in en om het gezin. Op-
voedproblemen lopen minder
snel uit de hand. De kans wordt
kleiner dat een kind of jongere in
zĳn ontwikkeling bedreigd wordt,
zodat ingrĳpen van professionals
minder vaak nodig is.

De afgelopen jaren is nog duide-
lĳker geworden hoe belangrĳk
informele steun is voor gezin-
nen. Door de coronamaatregelen
hebben veel gezinnen minder
steun van hun omgeving erva-
ren. Ze waren meer op zichzelf
aangewezen. De praktische
steun van bĳvoorbeeld opa’s en
oma’s werd vaak erg gemist.
Veel jongeren ervoeren gevoe-
lens van eenzaamheid en ont-
wikkelden psychische klachten
doordat ze minder contact had-
den met leeftĳdgenoten.

Niet vanzelfsprekend
Voor veel mensen is informele
steun vanzelfsprekend. Je leeft
niet alleen. Je komt allerlei men-
sen tegen met wie het klikt en
die bĳ jouw gezin betrokken ra-
ken. Maar dat geldt niet voor
iedereen. Sommige gezinnen
raken geïsoleerd. Daar kunnen
allerlei redenen voor zĳn. Armoe-
de bĳvoorbeeld, en de schaamte
ervoor. Persoonlĳke problemen,
waardoor ouders geen ‘ruimte’
hebben om anderen in hun leven
toe te laten. Ruzie in de familie.
Onmacht, handelingsverlegen-
heid of gebrek aan zelfvertrou-
wen. Maatschappelĳke omstan-
digheden, zoals de coronamaa-
tregelen. Het kan allemaal een
rol spelen. Het is daarom belang-

rĳk om te zorgen dat er voldoen-
de informele steun is. Professio-
nals in de jeugdhulp kunnen
samen met kinderen, jongeren
en ouders inventariseren wie
belangrĳk voor ze zĳn en wie
hen zou kunnen ondersteunen.
Vervolgens kunnen ze samen
met het netwerk het gezin
ondersteunen. Naast het samen-
werken met vanzelfsprekende
naasten kunnen professionals in
overleg met gezinnen ook ge-
organiseerde informele steun
inzetten. Bĳvoorbeeld mentor- of
maatjesprojecten. Kenmerkend
in deze projecten zĳn de één-op-
één relaties tussen een oudere,
meer ervaren persoon en een
kind of jongere. Onderzoekers
hebben positieve effecten van
mentoren en maatjes gevonden
voor sociaal-emotionele ontwik-
keling, schoolprestaties en het
functioneren op het werk. Ze lei-
den meestal niet direct tot spec-
taculaire, concrete resultaten,
maar leveren wel op de langere
termĳn een positieve bĳdrage
aan het leven van jongeren.

Naast mentoren en maatjes zĳn
er ook vormen van informele
steun waarbĳ ouders en gezin-
nen elkaar vrĳwillig helpen in
kwetsbare omstandigheden.
Voorbeelden hiervan zĳn Steun-
ouder, Buurtgezinnen, Meeleef-
gezinnen, Home-start, Samen
oplopen en Moeders Informeren
Moeders. Uit onderzoek blĳkt dat
gezinnen deze steun erg waar-
deren. Opvoedvragen blĳven op-
voedvragen en worden door de
vrĳwilligers niet als problemen of

Je leeft niet alleen. Je komt allerlei
mensen tegen met wie het klikt en die

bij jouw gezin betrokken raken…

https://steunouder.nl/
https://steunouder.nl/
https://www.buurtgezinnen.nl/
https://meeleefgezin.nl/
https://meeleefgezin.nl/
https://www.home-start.nl/
https://samen-oplopen.nl/
https://samen-oplopen.nl/
https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Uitgebreide-beschrijving-Moeders-Informeren-Moeders-%28MIM%29.pdf
https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Uitgebreide-beschrijving-Moeders-Informeren-Moeders-%28MIM%29.pdf
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zorgen gelabeld. Ook wordt de inzet van instanties voorkomen of
verkort. Bovendien zorgen de projecten voor duurzame verster-
king van het sociale netwerk: ouders en kinderen leren nieuwe
mensen kennen en ze verbreden hun leefwereld.

Ingrĳpende omstandigheden
Ook in meer ingrĳpende omstandigheden kan informele steun
een belangrĳke rol spelen. Burgervoogdĳ is daar een goed voor-
beeld van. De problemen thuis zĳn zo groot geworden dat het
kind daar niet meer kan opgroeien. Het gaat in een gezinshuis
wonen, op een leefgroep of in een pleeggezin. Als ouders niet in
staat zĳn hun ouderlĳk gezag op een goede manier vorm te ge-
ven, wordt dat gezag door de kinderrechter beëindigd en over-
gedragen aan een voogd. Ook dat kan iemand zĳn uit het
sociale netwerk van het gezin, in plaats van een professional bĳ
een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Dat heeft
verschillende voordelen. De burgervoogd blĳft beschikbaar en
betrokken, ook als de jongere meerderjarig wordt. Vaak is er al
van tevoren sprake van een vertrouwensband, zodat het niet
nodig is om die band nog op te bouwen in een situatie die toch
al stressvol is voor ouders en kinderen.

Lastig
Hoewel er de afgelopen jaren veel aandacht is voor het belang
van informele steun, is het voor professionals vaak lastig om met
informele steunverleners samen te werken. Dilemma’s waar pro-
fessionals tegenaan lopen zĳn onder andere: rolverwarring
(‘waar houdt mĳn verantwoordelĳkheid op’), wat te doen bĳ
meningsverschillen (‘ze willen dingen die ik als professional echt
niet zie zitten’), tĳdgebrek (‘wat zĳ nodig hebben kan ik niet
waarmaken’) of vragen over privacywetgeving (‘mag ik ook in-
formatie delen over mensen uit het sociale netwerk van mĳn
cliënt’).

Professionals ervaren samenwerken met het informele netwerk
vaak als een balanceer-act die veel tĳd en energie kost. Daarom
is het belangrĳk dat er meer kennis ontwikkeld wordt over hoe
je dat aanpakt. Professionals verdienen ondersteuning om te
willen, kunnen en durven samenwerken met het informele net-
werk. Opvoeden doen we immers samen!
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Tekst: Kees Dijkman
Illustraties: Studio Kio
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’Het moet
wel

overzich-
telijk
blijven’
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Extra commitment,
meer nabĳheid

Burgervoogden over hun ervaringen

Hoe beleven burgervoogden hun taak? Om hier meer zicht op te krĳgen
sprak de Alliantie Burgervoogdĳ intensief met een aantal betrokkenen.

Voornaamste conclusie: alle kinderen willen een zo normaal mogelĳk leven.
Dat de voogdĳ niet is belegd bĳ een instelling maar bĳ een burgervoogd,

draagt daar aan bĳ.

Tekst: Annemieke de Vries, Elise Sondorp, Mariska van der Steege (Alliantie Burgervoogdij)
Illustratie: Studio Kio

Het initiatief om burgervoogd te
worden kwam uit verschillende
hoeken: vanuit het kind zelf, van-
uit de biologische ouders (twee
keer), vanuit de gecertificeerde
instelling of vanuit de burger-
voogd zelf (drie keer). Vaak is
een achterliggende reden hier-
voor een volgende wisseling van
de professionele voogd. Twee van
de geïnterviewde burgervoogden
vertelden dat ze in deze rol stap-
ten met weinig voorkennis. Een
ander was juist gewaarschuwd
voor de rol door mensen in haar
omgeving:
- ‘Beide ouders hebben een
verstandelĳke beperking, (…)
Toen het onderzoek werd gestart
naar de beëindiging van het

gezag van de ouders, hebben zĳ
aan ons gevraagd: ‘Willen jullie
dan de voogdĳ op jullie nemen?’
(….). Dus dat was eigenlĳk heel
mooi.’ (gezinshuisouder burger-
voogd, interview 8)

De band met het kind
Burgervoogden realiseren zich
terdege dat ze geen ouder zĳn
van het kind waar ze de voogdĳ
over hebben. Maar er ontstaat
door de voogdĳ wel een extra
commitment, meer nabĳheid,
vriendschap of een bĳzondere
band, aldus vier burgervoogden:
- ‘Ik ben niet hun moeder, maar
wel iets meer dan een gezins-
huisouder.’ (gezinshuisouder
burgervoogd, interview 3)

Vaak zĳn de kinderen ‘ontwor-
teld’ en leidt de voogdĳ ertoe dat
ze weer ergens bĳ horen. Bur-
gervoogdĳ kan bovendien een
bevestiging vormen van de band
die je al hebt met het kind.

De band met de ouders
Vier burgervoogden geven aan
dat het contact met de ouders
van hun voogdĳkind positief is
en de ouders hen accepteren.
Vaak is er ook sprake van con-
tact en een goede band met
overige familieleden. In één
geval hebben de ouders en de
burgervoogd strĳd met elkaar.
Drie van de geïnterviewde bur-
gervoogden vertellen dat de ou-
ders met wie ze te maken
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hebben een beperking hebben
en daarbĳ begeleiding krĳgen,
vaak onderhouden ze dan con-
tact met die begeleiders. De ou-
ders blĳven altĳd de ouders van
het kind, de meeste burger-
voogden hechten dan ook aan
het onderhouden van enige vorm
van contact met hen:
- ‘Met zĳn vader was het contact
goed te doen, zĳn moeder was
wel een stukje lastiger. Maar die
contacten nam ik op me, zoals
de voogd daarvoor deed.’ (bur-
gervoogd, interview 5)

Hoe het is
De ervaringen van de burger-
voogden variëren. De een vindt
het helemaal niet lastig om bur-
gervoogd te zĳn, een ander juist
wel:
- ‘Ik zou niet meteen de ambas-
sadeur zĳn en iedereen aanra-
den om eraan te beginnen, hoor!
Want ik vind het echt wel een
hele aparte rol die je inneemt; je
hebt toch opeens iets over een
kind te zeggen.’ (burgervoogd,
interview 1)

Meerdere burgervoogden hebben
de ervaring dat er meer deuren
opengaan sinds ze de voogdĳ
over het kind hebben. Ze vinden
het prettig om zelf de bevoegd-
heid te hebben, keuzes te maken
en beslissingen te nemen. Het
vergt daadkracht en stevigheid
om naast de verschillende pro-
fessionals rond het voogdĳkind te
blĳven staan en soms ook tegen-
wicht te bieden.

Vrĳwel alle geïnterviewden heb-
ben, voordat ze burgervoogd
werden, te maken gehad met
een voogd van een gecertificeer-
de instelling. Over het algemeen
zĳn deze ervaringen niet positief.
Vier van de geïnterviewde ge-
zinshuisouder burgervoogden
waren ronduit blĳ dat ze niet
meer afhankelĳk waren van een

professionele voogd, en twee
burgervoogden vinden dat het
beter werkt sinds zĳ de voogdĳ
zelf hebben.
- ‘Als ik voogd ben, gebeurt dit
niet.’ (gezinshuisouder burger-
voogd, interview 4)
- ‘Ik vind de professionele voogd
extreem slecht. Ik vind dat ze
veel te veel geld krĳgen voor
veel te weinig werk. Ik vind ook
dat ze enorm star zĳn en niet
meer van deze tĳd.’ (gezinshuis-
ouder burgervoogd, interview 1)

Drie gezinshuis burgervoogden
hebben de ervaringen dat de
voogd over het algemeen geen
tĳd had of vrĳ was als ze hem of
haar nodig hadden. Twee bur-
gervoogden laten zich expliciet
negatief uit over de bejegening
door de professionele voogd. Ze
hebben die als belerend ervaren,
geven aan dat ze niet luisteren
of dat er slecht contact met hen
te krĳgen was. Drie burgervoog-
den zagen twĳfels of angst bĳ de
professionele voogden om de
voogdĳ over het kind aan hen
over te dragen. Daarnaast zagen
ze veelvuldig denken in onmoge-
lĳkheden. Burgervoogden rea-
liseren zich dat een goed contact
met de professionele voogd no-
dig is, zeker rond de overdacht
van de voogdĳ.

Rust
De komst van een burgervoogd
zorgt voor rust, met name bĳ
ouders. Burgervoogden worden
vaak onderdeel van een bescher-
mend, informeel netwerk rond
het kind:
- ‘Toen hĳ niet meer bĳ ons
woonde, hebben wĳ contact ge-
houden. Er kwam een voogd en
er kwam weer een andere voogd
en weer een nieuwe begeleider.
En iedere keer merkten we dat
zĳn verhaal opnieuw verteld
moest worden, waar hĳ natuurlĳk
ook een beetje gek van werd. Wĳ

kenden wel het hele verhaal (…)
Onze pleegzorgbegeleider ver-
telde ons over burgervoogdĳ. Zo
is het balletje gaan rollen en toen
hebben we dat met hem bespro-
ken en hĳ zag dat ook zitten.
Toen hĳ 15 was, zaten we bĳ de
rechtbank en is de voogdĳ uit-
gesproken.’ (burgervoogd,
interview 5)

Burgervoogden zien hun taken
bĳ de uitvoering van de voogdĳ
niet als ingewikkeld. Het zĳn im-
mers taken die iedere ouder ook
heeft. Sinds zĳ de voogdĳ heb-
ben lopen zaken beter, vertellen
ze. Maar de manier waarop de
jeugdhulp is georganiseerd
maakt het niet altĳd gemakkelĳk.
Burgervoogden verzamelen daar-
om vaak mensen om zich heen
ter ondersteuning.
- ‘Dat komt ook omdat ik zelf al in
jeugdzorg heb gewerkt. Ik weet
de weg en ik weet hoe ik het
moet brengen.’ (burgervoogd,
interview 6)
- ‘Je moet als burgervoogd wel
de weg weten en ook wel je
mannetje staan. Je moet er
achteraan en dan goed kĳken
waar je recht op hebt en wat je
daarvoor moet doen. (burger-
voogd, interview 5)

De betrokkenheid van burger-
voogden zorgt voor continuïteit,
waardoor er geen informatie ver-
loren gaat. Vĳf burgervoogden
geven aan dat door hun betrok-
kenheid het leven voor het kind
normaler wordt.

De geïnterviewden vertellen dat
instanties en professionals (on-
der andere bĳ wĳkteams en de
SVB) niet altĳd weten dat de
voogdĳ beleggen bĳ niet-pro-
fessionals een optie is. Er moet
meer bekendheid komen over
burgervoogdĳ, zeggen vĳf
burgervoogden.
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Gezinshuisouders
Voogdĳ door gezinshuisouders
roept soms vragen op. Kun je als
gezinshuisouder een beslissing
nemen over het kind waar je ook
financieel van afhankelĳk bent?
Drie van de geïnterviewden zien
hier geen dilemma’s. Zĳ geven
aan dat ze een gedragsweten-
schapper bĳ hun gezinshuis be-
trokken hebben die met een on-
afhankelĳke blik meekĳkt. Ande-
ren merken de gevolgen soms
wel:
- ‘Het wordt als een obstakel ge-
zien. Het zorgt ervoor dat we
veel meer moeten onderbouwen
dan dat we anders gedaan zou-
den hebben.’ (gezinshuisouder
burgervoogd, interview 8)

De gezinshuisouders zelf zien
vooral voordelen van de voogdĳ.
Met name dat hun gezin voor het
kind meer gaat voelen als een
normaal gezin.
- ‘Ik denk dat we vaker toe moe-
ten naar de combinatie gezins-
huisouders en burgervoogdĳ. Dat
is toch natuurlĳk, wĳ zĳn vaak de
vervangende opvoeders.’
(gezinshuisouder burgervoogd,
interview 8)

Randvoorwaarden
De burgervoogden noemen een
aantal randvoorwaarden voor
een succesvolle burgervoogdĳ:
• Kind en burgervoogd moeten

het beide willen (twee keer
genoemd).

• Er is al een hechte relatie
met het kind.

• Een lopende indicatie voor
de benodigde zorg, liefst tot
het kind 21 jaar is, zodat hier
geen discussie over ontstaat.

• Het is zeker dat een kind op
de juiste plek verblĳft.

• Een goede samenwerking
met betrokken professionals
(drie keer genoemd)

Het onderzoek

Annemieke de Vries sprak
intensief met elf betrokke-
nen: zeven burgervoogden,
een potentiële burgervoogd
die er uiteindelĳk vanaf zag,
twee professionals uit de
jeugdbescherming en een
jongere. Elise Sondorp en
Mariska van der Steege
analyseerden de resultaten.

Veel van de kinderen (zeven
van de acht) met een burger-
voogd wonen in gezins-
huizen, waarbĳ één van de
gezinshuisouders de voogdĳ
op zich heeft genomen. In de
analyse van de resultaten is
hier zoveel mogelĳk voor
gecorrigeerd. Waar de op-
merkingen van de burger-
voogden specifiek over die
situatie gaan, is dat aange-
geven. Het kind van de po-
tentiële burgervoogd die er
uiteindelĳk van afzag logeert
af en toe bĳ haar.

Vrĳwel alle geïnterviewden
wĳzen erop dat burgervoogdĳ
meer lĳkt op een meer ‘nor-
male situatie’ dan wanneer
de voogdĳ is belegd bĳ een
gecertificeerde instelling:
- ‘Het is gewoon fijn om te
weten dat ze de zekerheid
hebben dat er iemand is die
voor hun belangen opkomt,
iemand met wie ze leven en
niet iemand die ergens
achter een bureau zit en die
een paar keer per jaar komt
kĳken hoe het gaat.’
(gezinshuisouder
burgervoogd, interview 9)
- Hĳ wil net als alle andere
kinderen een zo normaal
mogelĳk leven.”
(burgervoogd, interview 6).

De geïnterviewde jeugd-
beschermers onderschrĳven
dit:
- ‘Vanuit het perspectief van
het kind is het natuurlĳk
logisch dat je de voogdĳ niet
bĳ een organisatie belegt,
maar bĳ iemand die het kind
al kent.’ (jeugdbeschermer,
interview 7)

Als contra-indicatie noemt een
van de burgervoogden: ernstige
problematiek bĳ het kind, die de
uitvoering van de voogdĳ moei-
lĳk maakt.

Toekomst
Volgens de geïnterviewden is het
vooral van belang dat burger-
voogdĳ meer bekendheid krĳgt.
Dat het een gebruikelĳke optie
wordt voor kinderen over wie de
ouders geen gezag meer hebben.
Jongeren kunnen bĳvoorbeeld nu
al zelf aangeven dat ze een bur-
gervoogd willen – maar ze heb-
ben geen idee dat dit kan.

Het zou helpen als de Raad voor
de Kinderbescherming bĳ ieder
verzoek tot gezagsbeëindiging
meteen kĳkt of iemand in de
omgeving van het kind burger-
voogd kan worden. De vanzelf-
sprekende keuze voor voogdĳ
voor de gecertificeerde instelling
die de voorafgaande onder-
toezichtstelling uitvoert, wordt
dan doorbroken. Het zou daarbĳ
helpen als iedere betrokken pro-
fessional telkens afweegt of zĳn
of haar inzet nog waarde toe-
voegt voor het kind:
- ‘Ik had net nog een gesprek
met een moeder die nu mĳ als
voogd nummer twaalf aantreft.
Dat is echt verdrietig. Hoe beter
had het kunnen zĳn als daar vĳf,
zes jaar geleden de buurvrouw
de burgervoogd was geworden?
We zeggen vaak dat we het be-
ter doen, maar in de praktĳk
doen we het helemaal niet goed
of beter. Dus doe dan maar ge-
woon zo normaal mogelĳk.’
(jeugdbeschermer, interview 10)
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Er helemaal zĳn
voor het kind
Burgervoogdĳ voor gezinshuisouders

Vaak hebben de ouders van de kinderen die in een gezinshuis wonen geen
gezag meer over hun kind. Dat gezag berust bĳ een gecertificeerde instelling
voor jeugdbescherming. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Zou het gezag
niet ook bĳ iemand uit de omgeving van het kind kunnen liggen? Bĳvoor-

beeld bĳ jou als gezinshuisouder? Dat kan! Lees hier hoe.

Overzichtelĳke situatie

Wettelĳk is het mogelĳk dat
je als gezinshuisouder ook de
voogdĳ krĳgt over een kind
dat in jouw gezinshuis
geplaatst is.

Je houdt de voogdĳ tot het kind
18 jaar wordt. Ook als het kind in
de tussentĳd ergens anders gaat
wonen. Daarmee blĳft jouw band
met het kind in stand.

Als dat in het belang van het
kind is, staat er dus niets in de
weg om als gezinshuisouder de
voogdĳ te krĳgen. Maar je positie
verandert wel. Dat kan in de
praktĳk dilemma's opleveren.
Hoe maak je de juiste keuzes
voor het kind? Wat is het verschil
met voogdĳ door pleegouders?
Welke stappen kun je zetten als
je inderdaad voogd wilt worden
van een kind dat bĳ jou woont?
Je leest het op deze pagina’s.

Wettelĳk kan het

Je zorgt elke dag voor het kind.
Je kent het als geen ander en je
weet precies wat het nodig heeft.
Waarom zou je dan niet ook de
wettelĳke vertegenwoordiger van
het kind zĳn, degene die de be-
slissingen neemt? Zeker als je
merkt dat de voogd bĳ de gecer-
tificeerde instelling weinig tĳd
heeft. Als er steeds een andere
voogd opduikt of als de voogd
geen klik lĳkt te hebben met het
kind. Soms vraagt het kind er
zelf om. Of je vindt dat er wel
erg veel instanties en personen
bĳ een kind betrokken zĳn: de
voogd, jĳ zelf, de school, hulp-
verleners, de eigen ouders...

De situatie wordt zeker over-
zichtelĳker als jĳ de voogdĳ
op je neemt. De lĳnen worden
korter, je kunt sneller beslissen.
Iedereen moet in het vervolg
zaken doen met jou.
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Geen pleegoudervoogdBurgervoogd worden

Je kunt alleen voogd worden van
een kind over wie de eigen ou-
ders geen gezag meer hebben.
In de meeste gevallen berust de
voogdĳ bĳ een gecertificeerde
instelling voor jeugbescherming.
Dat is over het algemeen dezelf-
de instelling die ook de vooraf-
gaande ondertoezichtstelling uit-
voerde. Het kind is daardoor al
bĳ hen bekend. Maar de rechter
kan ook direct een natuurlĳk per-
soon als voogd aanwĳzen.

Berust de voogdĳ bĳ een
gecertificeerde insteling en
is het kind bĳ jou geplaatst,
dan kun je met de voogd
afspreken dat jĳ de voogdĳ
overneemt. De voogd kan hier
de rechtbank om verzoeken. Als
dit verzoek goed onderbouwd is
in het belang van het kind, en jĳ
hebt een bereidverklaring bĳge-
voegd, dan gaat de rechter hier
over het algemeen in mee. Be-
langrĳk argument zal zĳn dat
jouw voogdĳ bĳdraagt aan sta-
biliteit en toekomstperspectief
voor het kind.

Als je als gezinshuisouders
de voogdĳ over een kind op
je neemt, word je geen
pleegouder en dus ook geen
pleegoudervoogd.

Je blĳft een betaalde, professio-
nele zorgaanbieder. Voor pleeg-
oudervoogden gelden aparte
wettelĳke regels. Ze kunnen bĳ-
voorbeeld samen de voogdĳ op
zich nemen. Ook worden ze
verplicht het kind te onder-
houden tot het achttien jaar
wordt. Dat geldt voor burger-
voogden allemaal niet.

Als gezinshuisouder ben je for-
meel een betaalde, professio-
nele zorgaanbieder. Je hebt dus
ook een financieel belang bĳ de
plaatsing van het kind. Dat kan
vragen oproepen bĳ de buiten-
wereld. Ook zul je goed moeten
nagaan of de gemeente die be-
taalt voor de plaatsing van het
kind, jou in het vervolg niet als
een pleegouder ziet, aan wie ze
geen dagvergoeding meer hoe-
ven uit te betalen. Dat kan enige
uitleg vragen.

Een voogd bĳ een gecertificeerde
instelling kan een goede spar-
ringpartner zĳn voor de zorg aan
kinderen met complexe, meer-
voudige problematiek. Die part-
ner raak je kwĳt als je burger-
voogd wordt van het kind. Je
moet dan zelf de beslissingen
nemen. In het uiterste geval ook
over de plaatsing van het kind in
een instelling, op een leefgroep
als het bĳ jou in het gezinshuis
niet meer lukt. Je moet hiervoor
dan zelf een beschikking vragen
bĳ de gemeente die de plaatsing
betaalt.

Word je inderdaad burger-
voogd, dan kan het helpen
als je iemand mee kunt laten
kĳken. Iemand die je ver-
trouwt en die met een frisse
blik naar jouw manier van
werken kan kĳken.

Dilemma’s

Tekst: Kees Dijkman
Illustraties: Studio Kio
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Anderen
over burgervoogdĳ

Veel jeugdbeschermers, bestuurders, wetenschappers, adviseurs en politici
steunen burgervoogdĳ. We vroegen hen waarom. ‘Burgervoogdĳ sluit
naadloos aan op onze missie…’

komen. Iemand met een open
blik, die niet direct terugschrikt of
een oordeel heeft.

Voor professionele hulpverleners
is dat allemaal vaak lastig. Ze
krĳgen te horen dat ze ‘profes-
sionele distantie’ moeten be-
waren. Ze werken onder grote
druk met vaak een veel te grote
caseload, dus ze komen perma-
nent tĳd tekort. Dat is niet be-
vorderlĳk voor de samenwer-
kingsrelatie die onontbeerlĳk is
voor effectieve hulp.

Dus als er iemand is uit de om-
geving van de jongere, die de
voogdĳ op zich wil nemen, dan
lĳkt me dat prima. Ook als dat
betekent dat de gecertificeerde
instelling voor jeugdbescherming
daarna geen rol meer heeft. Ik
hoor wel dat die instellingen daar
soms moeite mee hebben. Dat ze
het een risico vinden. Dat risico
zie ik niet. Zeker als het kind er
zelf mee instemt en het iemand
is die al een rol speelde in het
leven van dat kind. Sterker nog:
ik vind het in het belang van het
kind dat iemand vanuit persoon-
lĳke betrokkenheid de rol van
voogd op zich neemt. Geef
mensen vertrouwen!”

“Kinderen en jongeren hebben
behoefte aan persoonlĳke be-
trokkenheid. Zeker in kwetsbare
situaties, bĳvoorbeeld als ze uit
huis geplaatst zĳn. Dat zien we
steeds terug in alle onderzoeken.
Ze willen persoonlĳk contact,
iemand met wie het klikt, ie-
mand die oprecht geïnteresseerd
in ze is, die er voor ze is en blĳft.
Iemand die hun geschiedenis
kent, die weet waar ze vandaan

Persoonlĳk
Annemiek Harder
Bijzonder hoogleraar
orthopedagogiek, Erasmus
Universiteit Rotterdam

Foto: EUR

Interviews: Kees Dijkman
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hoort het strikt genomen niet bĳ
onze wettelĳke taak als jeugd-
beschermers, het sluit wel naad-
loos aan op onze missie.

Want als het lukt, is burger-
voogdĳ een geweldige stap voor-
uit in het leven van kinderen en
jongeren. Het bespaart ook nog
eens kosten. Dat geld kunnen we
heel goed voor andere kinderen
en jongeren gebruiken, die juist
onze inzet als professionals zo
hard nodig hebben.”

“Veel kinderen die duurzaam in
instellingen of gezinshuizen ver-
blĳven, hebben een professionele
voogd niet echt meer nodig. Hun
ouders hebben geen gezag meer,
iemand moet de beslissingen ne-
men, maar wat ze vooral nodig
hebben is een voogd vanuit men-
selĳk perspectief. Iemand die
betrokken is bĳ hun leven, die
beschikbaar is op belangrĳke
momenten, iemand op wie het
kind kan terugvallen. Als jeug-
beschermers kunnen we nog zo
excelleren in menselĳkheid, we
kunnen nooit op tegen iemand
vanuit de eigen omgeving van
het kind, die meer tĳd en aan-
dacht beschikbaar heeft, ook na
het 18e levensjaar van de
jongere. Burgervoogdĳ is het
antwoord op de vraag naar wat
deze kinderen en jongeren écht
nodig hebben.

Daarom vraag ik iedereen die
kinderen of jongeren met een
voogdĳmaatregel begeleidt, om
samen met hen de mogelĳk-
heden van burgervoogdĳ pro-
actief te verkennen. Dat be-
tekent: het er met ze over heb-
ben. En als het idee ze aan-
spreekt en als ze ook al weten
wie ze daarvoor zouden kunnen
vragen: die volwassene in het
netwerk van het kind benaderen.
Ziet diegene zichzelf in die rol,
dan kun je met steun van de
Alliantie Burgervoogdĳ op zoek
gaan naar antwoorden op de
vragen die mogelĳk opkomen.

Laten we ook elkaar bevragen en
het perspectief van voogdĳ-
kinderen aan de orde stellen in
casuı̈stiekoverleg. Misschien

Menselĳk
perspectief

Arno Lelieveld
Bestuurder Jeugdbescherming

Gelderland

Foto: Jan Pieter Meijer

“Kinderen en jongeren hebben behoefte aan
persoonlijke betrokkenheid”
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“Bĳna tien jaar werkte ik als jeugdbeschermer, als
professioneel voogd. In die tien jaar ben ik lang-
durig betrokken geweest bĳ veel kinderen met een
voogdĳmaatregel. Maar na tien jaar vertrok ik, had
ik een andere baan, nam ik afscheid en droeg ik de
voogdĳ over aan collega’s. In die tien jaar heb ik
geen enkele keer de voogdĳ overgedragen aan een
‘natuurlĳk persoon’. Een volwassene die duurzaam
betrokken had kunnen zĳn bĳ het leven van deze
kinderen. Misschien was het tĳdgebrek, misschien
stond ik er niet bĳ stil of wist ik niet van de moge-
lĳkheid. Maar hoe dan ook heb ik iets over het
hoofd gezien, het had anders gekund. Ik had het
deze kinderen ánders gegund.

Een kind moet kunnen vertrouwen op iemand die
er altĳd is, ook als diegene een andere baan krĳgt
of zwanger is. Iemand bĳ wie hĳ tot ver in de vol-
wassenheid terecht kan met praktische vragen,
ondersteuning of het delen van belangrĳke mo-
menten in het leven. Dat gun ik elk kind.”

Het kan anders
Andrea Godeke
Gebiedsmanager,
WSS Jeugdbescherming

“Van collega’s hoor ik vaak het argument dat een
burgervoogd ‘nooit de expertise heeft die wĳ hĳ
als professionals hebben’. Inderdaad: de route in
jeugdhulpverleningsland kan erg lastig zĳn en
sommige problematiek vraagt veel kennis. Maar
aan de andere kant… Die burgervoogd heeft maar
één kind waar hĳ voogd over is. Hĳ kan zich vast-
bĳten in het realiseren van wat nodig is voor ‘zĳn’
kind. Wĳ moeten onze tĳd en kunde verdelen over
10 tot 20 kinderen...

Daarom ben ik een groot voorstander van burger-
voogdĳ. De formele overdracht van de voogdĳ is
niet eens het belangrĳkste. Het gaat om het zor-
gen voor een vast natuurlĳk persoon. Iemand die
betrokken is en blĳft bĳ het kind. Onvoorwaarde-
lĳk. Want wat weet je als jeugdbeschermer nog te
vertellen over de eerste jaren van het kind als hĳ
16 jaar is en vastloopt? Wie kan hem nog vertel-
len hoe de overplaatsing van de ene naar de an-
dere plek is verlopen of hoe de hond heette in het
crisisgezin waar hĳ uiteindelĳk een jaar heeft
gewoond?”

Vastbĳten
Rachel van Oosterwijck

Jeugdzorgwerker
Jeugdbescherming Brabant
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“Te vaak hoor ik jongeren in de jeugdbescherming zeggen: ‘Alles
wordt voor mĳ beslist. Niemand praat met mĳ, niemand vraagt wat ík
belangrĳk vind.’ Ik vind dat heel zorgelĳk. Jeugdbeschermers zouden
veel meer tĳd moeten hebben voor jongeren, en met hen kĳken wel-
ke personen uit hun netwerk er voor hun kunnen zĳn. Maar ja, de
werkdruk is groot, jeugdbeschermers lopen vaak van crisis naar cri-
sis. Je kunt het ze nauwelĳks kwalĳk nemen dat ze prioriteiten stel-
len. Maar voor de jongeren vind ik dit wel zorgelĳk. We gaan er als
maatschappĳ te veel vanuit dat professionals alles over moeten ne-
men, alles op moeten lossen. Dat lukt niet. Het is ook niet altĳd wen-
selĳk. Hier in de gemeente Gouda hebben we al een tĳdje geleden
afgesproken dat we willen normaliseren. De basis is: wat burgers zelf
kunnen oplossen, moeten ze zelf oplossen. Als gemeente willen we
faciliteren dat burgers weer meer verantwoordelĳkheid nemen voor
elkaar. Ook in de jeugdbescherming. Ook als het gaat over de voogdĳ
over kinderen die uit huis geplaatst zĳn. Ingrĳpen in een gezin is een
áller, állerlaatste redmiddel.

Voordat ik bĳ de gemeente Gouda kwam, heb ik lang gewerkt in de
pleegzorg en de crisisopvang. Dan zie je van dichtbĳ hoe ingrĳpend
een uithuisplaatsing is. Als dan ook nog de voogdĳ bĳ een instelling
wordt belegd, zĳn die kinderen echt ontworteld. Dus toen ik hoorde
over burgervoogdĳ, was ik direct geïnteresseerd. Het is een veelbelo-

vende vorm van informele steun.
Bovendien zĳn in Gouda, Krim-
penerwaard moties aangenomen
(en ook Waddinxveen is geïntere-
sseerd) om de mogelĳkheden
van burgervoogdĳ te onderzoe-
ken en deze vorm van burger-
participatie een kans te geven. In
de praktĳk blĳkt dat lastiger dan
gedacht. Je moet op individueel
niveau kĳken: wat is er mogelĳk
voor dít kind. In onze regio heeft
het nog niet tot overdracht van
de voogdĳ aan een burgervoog-
dĳ geleid. Dat is jammer, maar
we staan nog maar aan het
begin.

We zullen vooral aan de voor-
kant, dus bĳ het uitspreken van
de beëindiging van het gezag
van ouders, moeten kĳken of er
in de eigen kring van het kind
iemand te vinden is die de voog-
dĳ op zich kan nemen. Niet te
snel concluderen dat er ‘toch nie-
mand is’, of dat ‘ouders het toch
niet willen’. Zelfs als er iemand is
die op een andere manier iets wil
betekenen, is dat al winst voor
de jeugdige. Als gemeente heb-
ben we daar maar heel indirect
invloed op. De gecertificeerde
instellingen voor jeugdbescher-
ming en de Raad voor de Kinder-
bescherming hebben hun eigen
verantwoordelĳkheid. Maar we
zitten wel met ze om tafel: het
gaat om ónze kinderen!”

Ónze kinderen
Manon Brugman
Strategisch adviseur Jeugd,
Gemeente Gouda
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“We zorgen als samenleving niet goed genoeg voor
kinderen die niet thuis wonen. Zeker als de voogdĳ
bĳ een gecertificeerde instelling ligt. Je bent als
voogd verantwoordelĳk voor ingrĳpende beslis-
singen in het leven van een kind. Dat is nogal wat!
Op dit moment kunnen professionele voogden die
verantwoordelĳkheid onvoldoende waarmaken. Dat
ligt niet aan hen, het zĳn over het algemeen be-
trokken mensen, die hun vak verstaan. Maar ze
krĳgen er eenvoudig te weinig tĳd voor. En dan
hebben ze ook nog eens te maken met een grote
werkdruk en voortdurende personeelswisselingen.
Het stelsel faalt hier.

Juridisch is er geen toetsing mogelĳk van de uit-
voering van een voogdĳmaatregel. Bĳ een onder-
toezichtstelling kan dat wel. Dan kĳken de Raad
voor de Kindebescherming en de rechter zo nu en
dan mee. De uitvoering van voogdĳmaatregelen is
een black box – daar kĳkt niemand mee. Burger-
voogdĳ zou heel veel kunnen betekenen voor kin-
deren die uit huis geplaatst zĳn en over wie de ou-
ders geen gezag meer hebben. Het brengt de men-
selĳke maat terug in het leven van kinderen die
toch al ontworteld zĳn. Bovendien betekent burger-
voogdĳ dat er een ‘buitenstaander’ meekĳkt met

Vertrouwen
Mariëlle Bruning

Hoogleraar Jeugdrecht,
Universiteit Leiden

Foto: Universiteit Leiden

wat er gebeurt in het leven van een kind. Iemand
op wie het kind kan vertrouwen, ook als het din-
gen meemaakt die niet in de haak zĳn. We hebben
destĳds, bĳ het rapport van de commissie De
Winter gezien hoe belangrĳk dat is voor kinderen
in instellingen, gezinshuizen en pleeggezinnen.

Ik vind het eigenlĳk merkwaardig dat burger-
voogdĳ nog altĳd zo onbekend is. Als rechter-
plaatsvervanger beslis ik zo nu en dan over de
beëindiging van het ouderlĳk gezag. Dan is het
standaard dat de voogdĳ gaat naar de gecertifi-
ceerde instelling die ook de voorafgaande onder-
toezichtstelling uitvoerde. Daar stelt niemand
vragen bĳ. Als rechter moet je passief blĳven - je
kunt alleen beslissen over de vraag die je wordt
voorgelegd. Dus als niemand zĳn vinger opsteekt
en zegt: ‘Ik wil de voogdĳ wel op me nemen’, dan
kan ook een rechter niet anders dan meegaan met
de instelling die de voogdĳ onder zich wil houden.

We zouden in de jeugdbescherming veel meer
aandacht moeten geven aan het sociale netwerk
rond kinderen en gezinnen. Het is nu al wettelĳk
verplicht om een netwerkberaad te organiseren bĳ
de start van een ondertoezichtstelling. Helaas komt
daar in de praktĳk weinig van terecht. Daar moet
echt verandering in komen. Zeker als een kind uit
huis geplaatst wordt, is het eigen sociale netwerk
zó belangrĳk – kinderen raken nu vaak volledig
geïsoleerd van hun eigen omgeving, met alle ge-
volgen van dien. Vervolgens zou je zo’n zelfde eis
ook kunnen stellen bĳ een gezagsbeëindigende
maatregel: dat er dan een ‘voogdĳberaad’ ge-
organiseerd wordt, waar de vraag op tafel ligt: ‘Als
ouders zelf het gezag niet kunnen waarmaken, wie
uit de kring rond het kind zou dat dan wel kun-
nen?’ Pas als er niemand is die dat wil en kan, zou
een professionele voogd in beeld moeten komen.”



“Het moet echt anders in de jeugdbescherming.
Eén van de dingen die veel beter kunnen, is
kĳken naar het sociale netwerk van kinderen en
jongeren. Die mensen erbĳ betrekken. No
offence voor de mensen die in de jeugd-
bescherming werken, want ze zwoegen en
hebben naar mĳn idee écht het beste met de
kinderen voor, maar alleen al het feit dat ze
vertrekken als een jongere 18 jaar wordt,
maakt het een lastig verhaal. Want de jongere
is echt nog niet klaar op die leeftĳd.

Burgervoogdĳ is daar een mooie oplossing voor.
Iemand die gewoon beschikbaar is, bereikbaar,
aanwezig voor een jongere. Je woont al niet
meer thuis, en dan word je voor belangrĳke
beslissingen in je leven ook nog eens afhan-
kelĳk van iemand bĳ een instantie, die je vaak
niet eens rechtstreeks kunt bellen. Ik snap heel
goed dat jongeren daar soms moedeloos van
worden.

Ik denk dat we alles op alles moeten zetten om
veel meer burgervoogden te krĳgen. Desnoods
organiseren we een vliegende brigade, die
langs gecertificeerde instellingen voor jeugd-
bescherming trekt en samen met de voogden
daar hun caseload doorlicht: welke jongeren
hebben mensen in hun netwerk die deze rol op
zich zouden kunnen nemen? En als die er niet
zĳn, is het dan misschien mogelĳk om iemand
te werven op basis van de vraag van het kind?
Het lĳkt mĳ goed om daar eens verder over na
te denken. Ik denk namelĳk dat er heel veel
mensen zĳn die zich graag willen inzetten voor
kwetsbare kinderen!”

Alles op alles
Maaike Varwijk

Zelfstandig adviseur sociaal domein bij VarEck
Raadslid gemeente Amersfoort

Foto: Annemoon van Hemel

“Als ouders zelf het gezag niet kunnen
waarmaken, wie uit de kring rond het kind zou
dat dan wel kunnen? Pas als er niemand is die
dat wil en kan, zou een professionele voogd in

beeld moeten komen.”
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Het zĳn soms geen
lieverdjes…

Financiën en aansprakelĳkheid
bĳ burgervoogdĳ

Als burgervoogd oefen je het wettelĳk gezag uit over een minderjarige.
Wat zĳn daarvan de financiële gevolgen? En hoe zit het met je wettelĳke
aansprakelĳkheid als het kind schade veroorzaakt? Lees het op deze

pagina’s.

Verzorging en opvoeding

Als je burgervoogd bent, woont
het kind over het algemeen niet
bĳ jou. Het woont in een jeugd-
instelling of in een gezinshuis.
Ook als dat jouw eigen gezins-
huis is, ben je als gezinshuis-
ouder verantwoordelĳk voor de
dagelĳkse opvoeging van het
kind en de kosten van levens-
onderhoud die daarbĳ komen
kĳken - en dus niet als burger-
voogd.

Als burgervoogd heb je daar-
door geen directe kosten
voor levensonderhoud. Je
bent ook niet verantwoor-
delĳk voor die kosten.

• Woont het kind in een pleeg-
gezin, dan krĳgen de pleeg-
ouders een pleegzorg-
vergoeding.

• Woont het kind in een
gezinshuis of instelling, dan
krĳgt die een vast bedrag
voor de verzorging en
opvoeding van het kind.

Het kan voorkomen dat de in-
stelling bepaalde bĳkomende
kosten niet betaalt. Bĳvoorbeeld
de ouderbĳdrage voor de school
van het kind. In principe zĳn de
ouders van het kind hiervoor ver-
antwoordelĳk, ook al hebben zĳ
geen gezag meer over het kind.
In de praktĳk gebeurt dit vaak
niet - de ouders zĳn uit beeld of
ze zĳn wel betrokken, maar ze
hebben er het geld niet voor.
Grote kans dat jĳ besluit om
deze kosten dan maar zelf te
betalen.

Als wettelĳk vertegenwoor-
diger zul je bepaalde kleine
kosten voor het kind moeten
maken.

Bĳvoorbeeld het aanvragen van
een paspoort of ID-bewĳs voor
het kind. Dat is namelĳk verplicht
zodra het kind 14 jaar oud wordt.

Als burgervoogd ben je de wette-
lĳke vertegenwoordiger van het
kind. Als het kind schade veroor-
zaakt, kun je daarvoor aanspra-
kelĳk zĳn. Je zult dus moeten
regelen dat je verzekerd bent
voor die aansprakelĳkheid - en
het kind ook.

Wettelĳke
vertegennwoordiging
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Vergoedingen

Geen onderhoudsplicht

Als een kind 18 jaar wordt, is het
meerderjarig en stopt het gezag
van ouders of voogden. Wel zĳn
ouders nog verantwoordelĳk voor
de kosten van levensonderhoud
van kinderen tot 21 jaar. Pleeg-
ouders met gezamenlĳk gezag zĳn
dat ook. Maar burgervoogden
niet.
Bĳ burgervoogdĳ moeten de
ouders de kosten van levens-
onderhoud van het kind dragen
tot het 21 jaar wordt, ook al
hebben ze vaak al jaren geen
gezag meer over hun kind. Veel
ouders hebben daar helemaal
geen zin in. Vaak kunnen ze het
ook echt financieel niet dragen.

Er zĳn verschillende mogelĳk-
heden om toch in de kosten van
levensonderhoud van het kind te
voorzien als het 18 jaar wordt.
• Het kind kan aan het werk

gaan.
• Het kind kan een studie

volgen en recht krĳgen op
studiefinanciering.

• Het kind kan arbeidsonge-
schikt zĳn. Als dat al vóór de
18e verjaardag duidelĳk is,
heeft het mogelĳk recht op
een Wajong uitkering. Je kunt
de procedure hiervoor al in
gang zetten als het kind 17
jaar oud wordt, door het aan
te melden bĳ het UWV.

• Gaat het kind zelfstandig wo-
nen, dan kan het aankloppen
bĳ de gemeente voor een
uitkering in het kader van de
Participatiewet (bĳstand). De
gemeente zal in dat geval
proberen om die uitkering tot
het 21e jaar op de ouders te
verhalen.

• U kunt als (voormalige) bur-
gervoogd natuurlĳk altĳd
besluiten om bĳ te springen
en het kind financieel te
ondersteunen. U krĳgt die
kosten echter niet vergoed.

Er zĳn verschillende mogelĳk-
heden om je kosten te com-
penseren.

Kinderbĳslag
Krĳgen de ouders geen kinder-
bĳslag meer, dan heb je als voogd
recht op kinderbĳslag voor het
kind, als je aantoonbaar voor
tenminste € 433 per kalender-
kwartaal bĳdraagt aan de kosten
van levensonderhoud. Je wordt
dan voor de kinderbĳslag gelĳk-
gesteld met een pleegouder (ook
bĳ de aanvraag). Je kunt kinder-
bĳslag aanvragen bĳ de Sociale
Verzekeringsbank.

Kindgebonden budget
Krĳg je kinderbĳslag voor het
kind, dan heb je in veel gevallen
ook recht op een kindgebonden
budget. Afhankelĳk van je inko-
men en of je een toeslagpartner
hebt, kan dit budget enkele tien-
tjes tot meer dan duizend euro
per jaar bedragen. Je hoeft de
uitgaven uit dit budget niet te ver-
antwoorden. Je kunt het kind-
gebonden budget aanvragen bĳ
de Belastingdienst Toeslagen.

Vergoedingen door de
gemeente
Sommige gemeenten vergoeden
de kosten van burgervoogden. Het
gaat hierbĳ altĳd om een maat-
werk regeling. Het loont om hier-
over in gesprek te gaan.

Als wettelĳk vertegenwoordiger
beheer je - voor zover aanwezig -
het vermogen van het kind. Als je
daar kosten voor maakt, kun je
die verrekenen met dat vermogen.
Je moet daar wel een goede ad-
ministratie van bĳhouden, zodat
het kind jou later niet kan verwĳ-
ten dat je zĳn vermogen hebt
gebruikt voor eigen doeleinden.
Dat mag namelĳk - ook wettelĳk -
nadrukkelĳk niét.

Beheer vermogen
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Opzet

Verzekeren

Hoe kun je de wettelĳke aan-
sprakelĳkheid (WA) van het
kind en van jezelf als burger-
voogd verzekeren? Dat hangt
sterk af van de situatie.

Kind in pleeggezin
Groeit het kind op in een pleeg-
gezin, dan kunnen de pleegouders
het kind meeverzekeren op hun
eigen polis voor wettelĳke aan-
sprakelĳkheid. Minderjarigen die
tot het huishouden behoren kun-
nen bĳ vrĳwel alle verzekeraars
gratis meeverzekerd worden op de
WA-polis. Ook als het pleegkinde-
ren zĳn en ook als de pleegouders
niet de wettelĳke vertegenwoor-
diger zĳn. Dat meeverzekeren
geldt tot het kind 18 jaar wordt.
Deze verzekering dekt alle schade
die de minderjarige veroorzaakt,
ongeacht de leeftĳd.

Kind in gezinshuis of
instelling
Groeit het kind op in een gezins-
huis of op een leefgroep in een
instelling, dan kan die instelling
een verzekering afsluiten voor de

Jongeren zĳn soms geen lieverd-
jes. Ze kunnen ook met opzet
dingen vernielen of mensen ver-
wonden. In dat geval dekt de WA-
verzekering de schade alleen, als
het kind nog geen 14 jaar oud is.
Is het kind 14 jaar of ouder, dan
zal de tegenpartĳ de jongere per-
soonlĳk aansprakelĳk moeten stel-
len.

Je kunt je als burgervoogd
wel verantwoordelĳk voelen
en om die reden (een deel
van) de schade vergoeden.
Maar niemand kan je daartoe
verplichten.

Een ongeluk zit in een klein hoek-
je. De schade, ook door een klei-
ne fout, kan enorm oplopen. Bĳ-
voorbeeld als er door onvoor-
zichtigheid of onhandigheid van
het kind iemand in het ziekenhuis
belandt of blĳvend letsel over-
houdt.

Voor minderjarigen die scha-
de veroorzaken gelden ver-
schillende wettelĳke regels.
Die regels zĳn afhankelĳk van
de leeftĳd van de minder-
jarige.

0 t/m 13 jaar
Kinderen tot en met dertien jaar
zĳn niet zelf aansprakelĳk voor de
schade die ze veroorzaken. Als er
iets mis gaat, is de wettelĳke ver-
tegenwoordiger aansprakelĳk. Dat
ben jĳ als burgervoogd.

14 en 15 jaar
Bĳ jongeren van 14 en 15 jaar zĳn
in principe de jongere en de wet-
telĳke vertegenwoordiger allebei
aansprakelĳk. Maar de aansprake-
lĳkheid van jou als wettelĳke ver-
tegenwoordiger vervalt, als je niet
verweten kan worden dat je het
gedrag van de jongere niet hebt
voorkomen. De jongere is dan
volledig zelf aansprakelĳk voor de
schade. Het kind woont niet bĳ
jou en je ziet het niet dagelĳks. Je
bent daardoor in principe niet
aansprakelĳk als het mis gaat.
Alleen als je bĳvoorbeeld wist wat
het kind ging doen en je hebt het
niet tegengehouden, kun je aan-
sprakelĳk zĳn.

17 en 18 jaar
Jongeren van 17 en 18 jaar zĳn
volledig zelf aansprakelĳk voor
schade die ze veroorzaken. De
wettelĳke vertegenwoordiger kan
hier niet op aangesproken
worden.

Aansprakelĳkheid

wettelĳke aansprakelĳkheid van
de kinderen. De meeste gezins-
huizen en instellingen doen dat
ook. Maar let op, soms dekt die
verzekering alleen de schade die
het kind binnen de instelling zelf
veroorzaakt. Het kind is buiten de
instelling dan niet verzekerd. Daar
zul je als burgervoogd dus iets
voor moeten regelen. Daarbĳ kun
je aan twee situaties denken.

1. Het kind komt zo nu en dan bĳ
jou thuis. Neem dan contact op
met je verzekeraar en laat het
kind bĳschrĳven op je eigen WA-
polis. Vrĳwel alle verzekeraars
doen dat.

2. Het kind komt nooit bĳ jou
thuis. Probeer dan met het
gezinshuis of de instelling te
regelen dat hun WA-verzekering
voor het kind ook buiten de in-
stelling geldt. Lukt dat niet? Neem
dan contact op met je eigen ver-
zekeraar en probeer te regelen
dat het kind toch op jouw WA-
polis bĳgeschreven kan worden.

Tekst: Elise Sondorp, Kees Dijkman
Illustraties: Getty Images, Studio Kio



Burgervoogd - Gewoon voor jou
- 48 -

Mirjam Brugman,
burgervoogd

‘Verschil maken in het
leven van kinderen’

Interview

Twee en een half jaar gelden
kwamen ze bĳ haar, in gezins-
huis De Kantelaar in Lichten-
voorde. Twee jongens van rond
de 10 jaar oud, maar met een
heel leven van onvoorspelbaar-
heid en trauma achter zich.
Hun moeder was ergens in dat
onrustige verleden overleden,

oma had de voogdĳ, maar kon
niet meer zelf voor de kinderen
zorgen. Veilige hechting leek
ver weg voor deze ‘mennekes’,
zoals Mirjam ze liefkozend
noemt. Het werd inderdaad een
lange weg, die nog altĳd niet is
afgerond. ‘Toen ze hier net wa-
ren, als ik dan ’s nachts naar het
toilet ging, stonden ze gelĳk ge-
schrokken boven aan de trap.
Iemand die door het huis loopt,
wat is er aan de hand, wat gaat

er gebeuren, wat gaat er mis?
Zo groot was hun gevoel van
onveiligheid,’ vertelt Mirjam.

Intensief
Nog altĳd is de begeleiding van
Chad en Chod intensief. Mir-
jam, geschoold en ervaren ge-
zinshuisouder, schakelde een
coach in die ook haar intensief
begeleidde. ‘Het is hard wer-
ken,’ aldus Mirjam. ‘Maar niet
alleen voor ons. Ook voor de
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jongens. Ik heb echt bewonde-
ring voor hun veerkracht en
doorzettingsvermogen.’
Gaandeweg kwam ze steeds
meer tot de conclusie dat één
ding belangrĳker is dan al haar
professionele expertise bĳ el-
kaar: dat je er bént voor het
kind. Onvoorwaardelĳk. Zolang
zĳ dat nodig hebben. Mirjam:
‘Deze jongens hebben iemand
nodig die écht voor ze gáát. Die
blĳft. Veilige hechting is een
proces dat continuïteit vraagt
en dat is nou net wat deze jon-
gens in hun leven zo gemist
hebben.’
‘Ik werk vanuit presentie, van-
uit commitment,’ vult Mirjam
aan. ‘Ik doe dit werk om ver-
schil te maken in het leven van
kinderen en jongeren.’ Dus ging
het al een tĳdje door haar heen
dat haar rol in het leven van de-
ze kinderen misschien wat min-
der vrĳblĳvend zou moeten
worden. Niet de zoveelste hulp-
verlener die in het leven van de
jongens voorbĳ komt, maar ie-
mand die zich ook zelf bindt,
die deel uit wil maken van de
geschiedenis van deze kinderen.
Zou ze behalve gezinshuisouder
misschien ook voogd kunnen
worden van de tweeling? Ze
schoof de gedachte van zich af.
Ze wilde zich niet opdringen,
niet weer een beslissing nemen
over de jongens zonder dat ze
daar zelf iets over te vertellen
hadden.
Tot een half jaar geleden. De
jongens werden twaalf. Dat be-
tekent dat ze zelf door de kin-
derrechter gehoord kunnen
worden over hun toekomst.
Oma wilde graag de voogdĳ
overdragen. Oma wilde weer
gewoon oma zĳn voor de jon-

gens, net als alle andere oma’s
voor hun kleinkinderen: zonder
formele verantwoordelĳkheid,
maar met alle liefde. Oma vroeg
aan de rechtbank om beëindi-
ging van de voogdĳ. De rechter
zou ook de kinderen hierover
horen. Tot ieders verrassing
schreef een van de jongens
daarop een brief aan de rechter.
Als je voogd een belangrĳk
persoon is in je leven, die je
vertrouwt en van wie je wilt dat
hĳ alle beslissingen kan nemen,
bĳvoorbeeld over de school
waar je naartoe gaat, dan had
hĳ wel een idee wie dat zou
kunnen zĳn: Mirjam. Daar
moest de rechter even over na-
denken. Uiteindelĳk werd toch
Jeugdbescherming Gelderland
met de voogdĳ belast. Maar tĳ-
delĳk en met de uitdrukkelĳke
opdracht om te onderzoeken of
Mirjam die voogdĳ op termĳn
zou kunnen overnemen.

Geluk
‘We hebben echt gelukt gehad
met de voogd,’ benadrukt Mir-
jam. ‘Ze begreep niet altĳd di-
rect wat de jongens nodig had-
den, maar ze liet het zich gedul-
dig uitleggen. Ze raakte over-
tuigd van de voordelen van het
overdragen van de voogdĳ aan
ons. Uiteindelĳk heeft ze met
volle overtuiging meegewerkt
aan die overdracht.’
Om haar rol als voogd en als
gezinshuisouder goed uit elkaar
te houden, regelt Mirjam niet
zelf de formele aanvragen voor
jeugdzorg voor de kinderen.
Dat doet een onafhankelĳke
orthopedagoge, die Mirjam
daarvoor speciaal heeft bena-
derd.

Overzichtelijk
Hoewel het nog niet erg ge-
bruikelĳk is dat gezinshuis-
ouders ook voogd worden van
de kinderen die ze onder hun
hoede hebben, ziet Mirjam
vooral de voordelen. ‘Het leven
van deze jongens wordt hoe
langer hoe meer een gewoon
leven. Met professionele zorg,
maar dat staat niet voorop. We
zĳn nu bĳvoorbeeld in de slag
met het voortgezet onderwĳs,
om te kĳken welke school voor
hen een goede keuze is. Regu-
lier onderwĳs, als het even kan.
Ik heb dan als voogd veel meer
positie. Dat maakt het gesprek
met die scholen een stuk over-
zichtelĳker.’

Zelfvertrouwen
Ondertussen raken steeds meer
mensen bĳ de jongens betrok-
ken. ‘We bouwen samen aan
een netwerk. Er is bĳvoorbeeld
een meisje dat ze kennen van
YouTube filmpjes, die met ze
gaat paardrĳden. Op die manier
groeit hun zelfvertrouwen en
het vertrouwen in andere men-
sen. Ik heb echt bewondering
voor de kracht die de jongens
daarin laten zien.’ Dat vindt
Mirjam eigenlĳk veel belang-
rĳker dan al die professionals
om kwetsbare kinderen heen.
‘We organiseren zoveel drukte
rond kinderen. Zo werkt het
niet in het leven van kinderen
en al helemaal niet bĳ deze
jongens.’

’Deze jongens hebben iemand nodig
die echt voor ze gaat’
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We vertrouwen er in Nederland veel te veel op
dat de staat alles kan oplossen. Daar zĳn we
echt in doorgeslagen. Tien jaar geleden, toen ik
de Mulock Houwerlezing uitsprak, waren er aller-
lei initiatieven om het sociale netwerk van kinde-
ren te activeren als er problemen waren in een
gezin. Vooral afkomstig uit groepen van de oor-
spronkelĳke bevolking van Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland, gecombineerd met de in het
Westen sterk opkomende methodiek van oplos-
singsgericht werken. Ik ben toen historisch gaan
kĳken: hebben we in Nederland eigenlĳk een tra-
ditie van burgers die verantwoordelĳkheid nemen
voor kinderen van een ander, ook in formele zin?
Dat bleek wel degelĳk zo te zĳn. Alleen lĳkt dat
met de opbouw van de verzorgingsstaat na de
oorlog helemaal verloren gegaan. De overheid
heeft heel veel verantwoordelĳkheid

Regie terug
bĳ de burger

Omslag in het denken nodig

Tien jaar geleden pleitte Adri van Montfoort in zĳn Mulock Houwer-lezing
voor ‘de terugkeer van de burger in de jeugdbescherming’. Onder andere
door burgervoogdĳ. Hoe kĳkt hĳ hierop terug? Staan we inmiddels aan de
vooravond van een echte doorbraak? Van Montfoort: ‘Iedereen begrĳpt dat

het anders moet. Dus ik zie zeker kansen!’

Tekst: Adri van Montfoort
Strategisch adviseur bij VanMontfoort
Directeur De Thuisbasis SociaalWerk
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“Reorganisatie is geen oplossing. We
moeten echt fundamenteel anders gaan

denken”
overgenomen en daarmee de
burger in feite buitenspel gezet.
Daardoor zitten we nu vast in het
paradigma: als er iets mis is in
de samenleving, moet de over-
heid het oplossen.

Verontwaardiging
Dat zie je niet alleen in de jeugd-
bescherming, maar op veel meer
terreinen. Bĳ elke misstand, bĳ
elk incident is de verontwaardi-
ging groot. In de media, die in-
cidenten uitvergroten en vrĳwel
altĳd één kant van de medaille
belichten. In de Tweede Kamer,
waar verontwaardiging vaak de
overhand heeft en er nauwelĳks
ruimte is voor realisme en voor
wĳsheid vanuit de praktĳk.
Telkens wordt er met de vinger
gewezen naar de uitvoerende in-
stanties: die falen, die hadden
het moeten oplossen. Dat leidt
tot doorgeslagen veiligheids-
denken en tot overmatig geloof
in maakbaarheid. Er mag niets
meer misgaan! Dat heeft een
verlammend effect op de men-
sen in de uitvoering: als het on-
vermĳdelĳk toch een keer mis-
gaat, hoe hard je ook je best
doet, dan word je daar snoeihard
op afgerekend.
Iedereen heeft het over de ver-
trouwenscrisis tussen burger en
overheid. Dat is naar mĳn idee
niet het probleem. De burger is
woedend, omdat zĳn veel te ho-
ge verwachtingen niet worden
waargemaakt. De burger reali-
seert zich niet dat die verwach-
tingen illusoir zĳn. Dat ‘ie zèlf
aan zet is. Dat professionals niet
voor elk probleem een oplossing
hebben. Ook niet voor alle kin-

deren. Hoe pĳnlĳk ook: soms
weten we het gewoon niet. Dat
we dat als samenleving niet meer
accepteren, dat is het echte pro-
bleem!

Alternatieven
Het leidt tot een cascade aan
maatschappelĳke problemen.
Onder andere in de jeugdbe-
scherming. Tien jaar geleden
dacht ik dat het systeem zĳn
grenzen wel zo ongeveer bereikt
had. Te veel mensen die er een
beroep op doen, te weinig men-
sen die er aan de slag willen, te
duur, te ingewikkeld, te veel
drang en dwang, te weinig sa-
men met de mensen werken aan
een leefbare oplossing, te weinig
draagvlak. Ik dacht dat de jeugd-
bescherming in zĳn huidige vorm
onvermĳdelĳk zou crashen, zodat
het hoog tĳd werd om naar alter-
natieven te zoeken. Naar meer
regie van de burger in de jeugd-
bescherming, bĳvoorbeeld via
burgervoogdĳ. Maar het pro-
bleem blĳkt taai. Ik heb dat des-
tĳds onderschat.
Ondertussen is de overheid voor
de zoveelste keer bezig met na-
denken over de inrichting van het
systeem van jeugdbescherming.
Alsof reorganisatie de oplossing
is. Dat is het niet. We moeten
echt fundamenteel anders gaan
denken. De verantwoordelĳkheid
zo veel mogelĳk laten waar die
hoort: in de directe omgeving
van kinderen en jongeren. Fami-
lie, ouders van klasgenoten, bu-
ren, het sociale netwerk. Maar
ook de buurt, de wĳk, de lokale
samenleving. Ingrĳpen door de
overheid moet weer het laatste

redmiddel worden. De crisis in de
jeugdbescherming is nu heel
groot. Eigenlĳk begrĳpt iedereen
die betrokken is bĳ de sector dat
het anders moet. Ook breder in
de samenleving breekt het besef
door dat het zo niet langer kan.
Dus ik zie zeker kansen!

Regie
Burgervoogdĳ is één vorm van
verantwoordelĳkheid nemen door
mensen uit het sociale netwerk
rond kinderen en jongeren. Ik
kan me goed voorstellen dat
mensen er voor terugschrikken:
je neemt de volledige verant-
woordelĳkheid voor een kind,
met alle haken en ogen die daar
aan vastzitten. Dat is niet voor
iedereen weggelegd. Daarom
pleit ik voor een bredere bewe-
ging, waarin mensen op allerlei
verschillende manieren verant-
woordelĳkheid nemen voor kin-
deren en jongeren. Niet doordat
allerlei landelĳke organisaties
hun eigen model erdoor drukken
bĳ de gemeenten, al dan niet
tegen betaling. Maar juist ander-
som: dat gemeenten de exper-
tise van landelĳke organisaties
kunnen inroepen om zelf, op
lokaal niveau deze onderlinge
steun op hun eigen manier vorm
te geven. Alleen dan komt de
regie weer te liggen waar die
hoort: bĳ de burgers zelf.

Teruglezen

Adri van Montfoort: ‘Kinder-
bescherming: de terugkeer van
de burger’ Mulcok Houwer-
lezing. Utrecht, Nji, 2012

https://www.defenceforchildren.nl/media/1616/kinderbescherming-de-terugkeer-van-de-burger.pdf
https://www.defenceforchildren.nl/media/1616/kinderbescherming-de-terugkeer-van-de-burger.pdf
https://www.defenceforchildren.nl/media/1616/kinderbescherming-de-terugkeer-van-de-burger.pdf
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Krukje
Zie het als een krukje met drie poten. Je zit
erop, als kind. De poten zĳn precies lang ge-
noeg om stevig recht te zitten. Je staat zelf
niet stil bĳ het krukje. Je vertrouwt er blinde-
lings op. Dat is nodig ook, want je blik is naar
buiten gericht. Je kĳkt nieuwsgierig om je
heen. Welke kant wil je op? Tot je groot ge-
noeg bent om op te staan en weg te rennen.

De eerste poot zĳn je ouders. De mensen die
jou het leven gegeven hebben. De tweede
poot zĳn je opvoeders. De mensen die er elke
dag voor zorgen dat jĳ kunt groeien, zelfstan-
dig worden, in staat om je eigen weg in de
wereld te vinden. De derde poot zĳn de men-
sen die gezag over je hebben. Zĳ nemen be-
slissingen voor jou - steeds minder, tot je op
eigen benen staat.

Meestal zĳn dit steeds dezelfde mensen: je
ouders. Of één van hen. Maar vaak genoeg
zĳn er ook anderen bĳ betrokken. Opvoeden
kun je als ouders niet alleen. Misschien word
je opgevoed door één ouder, al dan niet samen
met een ander die op den duur minstens zo
belangrĳk voor je wordt. Of door twee men-
sen die ervoor gekozen hebben om je op te
voeden, al zĳn het niet je ouders. Die kunnen
er vervolgens voor kiezen om ook gezag over
je te krĳgen. Of juist niet. Er zĳn allerlei va-
riaties mogelĳk. Liefde speelt daar een door-
slaggevende rol in. Overleg ook. Zelfs als je
ouders al deze rollen in zich verenigen, kan
het niet zonder gesprek. Met elkaar en steeds
meer ook met jou.

Soms wankelt het krukje. Soms valt het om. Je
ouders kunnen hun rol als opvoeder niet aan.
Anderen gaan jou opvoeden. Je ouders kun-
nen hun gezag niet waar-maken. Anderen
krĳgen gezag over jou. Je vindt jezelf terug op
een leefgroep, in een gezinshuis of in een
pleeggezin, met een voogd van een gecertifi-
ceerde instelling. Ineens is het krukje niet
meer vanzelfsprekend. Kun je er nog wel op
vertrouwen dat je stevig zit? Dat de poten het
houden, ook op ongelĳke grond? Daar zĳn
mensen voor nodig die jou erkennen, die om
je geven. En meer dan ooit is er ook overleg
voor nodig. Het krukje moet stevig staan. En
recht. Zelfs als de bodem beweegt. Dat vraagt

Tekst: Annemieke de Vries, Hans Nusse, Kees Dijkman
Beeld: Getty Images

flexibiliteit van je ouders, van je dagelĳkse op-
voeders, van je voogd. Ze moeten bereid en in
staat zĳn om hun rol groter of kleiner te maken
als de situatie daarom vraagt. Ze moeten heel
goed samenwerken om jou rechtop te houden.

Dit allemaal lukt mensen beter dan organisaties.
Kinderen op de wereld zetten kunnen organisa-
ties niet. Kinderen opvoeden, daar zĳn organi-
saties best goed in, maar het blĳft een noodgreep,
als het echt niet anders kan. Niet voor niets heb-
ben pleegzorg en gezinshuizen de voorkeur bo-
ven leefgroepen in instellingen. Gezag uitoefenen
over kinderen en jongeren, daar zĳn organisaties
helaas uitgesproken slecht in. Dat ligt niet aan
die organisaties. De mensen die er werken doen
wat ze kunnen. Maar om een volwaardige ‘derde
poot’ onder je krukje te zĳn, daarvoor zĳn orga-
nisaties niet toegerust. Dat kost namelĳk tĳd,
aandacht, intensief persoonlĳk contact met jou,
met je ouders en met je opvoeders, op mogelĳke
en onmogelĳke momenten. Om het krukje in
evenwicht te houden. Dat kan een mens veel
beter.

Dit is de gezamenlĳke verantwoordelĳkheid van
de volwassenen om je heen: zorgen dat het
krukje weer vanzelfsprekend voor je wordt,
zodat je er niet over hoeft na te denken. On-
geacht wie de poten vormen: ouders, pleeg-
ouders, gezinshuisouders, begeleiders op
leefgroepen, professionele voogden,
burgervoogden.

Alleen dan kun
je weer doen wat
nodig is: nieuws-
gierig om je
heen kĳken,
beslissen welke
kant je op wilt,
opstaan en die
kant op rennen.
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Test jezelf!

Wat weet jij van
burgervoogdij?
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Continuïteit voor
het kind

Informatie voor raadsonderzoekers,
kinderrechters en juristen

Beëindiging van het ouderlĳk gezag is een ingrĳpende stap in het
leven van een toch al ontworteld kind. Dat geldt helemaal voor
kinderen die niet in een pleeggezin geplaatst kunnen worden. Zĳ

groeien op in een gezinshuis of op een leefgroep. Het ligt daarom erg
voor de hand om de voogdĳ op te dragen aan iemand uit het sociale
netwerk van het kind. Iemand die het kind al kent en zorgt voor een
blĳvende band met de ‘gewone wereld’. Een burgervoogd. Dat kan.

Voor welke kinderen

Beëindiging van het ouderlĳk gezag en het
aanstellen van een voogd kan in vier situa-
ties aan de orde komen.

1. Kind is al uit huis geplaatst
Het kind woont al enige tĳd met een ondertoezicht-
stelling in een gezinshuis of leefgroep. Het gaat
daarbĳ om een perspectief biedende plaatsing: het
is de bedoeling dat het kind daar opgroeit tot in de
volwassenheid. De gecertificeerde instelling die de
ondertoezichtstelling uitvoert, vraagt aan de Raad
voor de Kinderbescherming om bĳ de rechter te
verzoeken om beëindiging van het gezag van de
ouders. Meestal krĳgt de gecerfiticeerde instelling
die de ondertoezichtstelling uitvoerde de voogdĳ
toegewezen. Maar vanzelfsprekend is dat niet - of
zou dat niet moeten zĳn. Want juist in deze situatie
kan voogdĳ door een natuurlĳk persoon (burger-
voogdĳ) een prima alternatief zĳn. Als raadsonder-
zoeker of kinderrechter kun je op zĳn minst vragen
aan de gecertificeerde instelling of hier tĳdens de
ondertoezichtstelling naartoe gewerkt is. Of er als
raadsonderzoeker zelf onderzoek naar doen.
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Eisen aan burgervoogden

Burgervoogdĳ is alleen mo-
gelĳk als er in het sociale
netwerk van het kind een
stabiele volwassene is die al
langer bĳ het kind betrokken
is en die deze rol graag op
zich wil nemen.

Niet iedereen kan burgervoogd
worden. Onbevoegd tot gezag
over minderjarigen zĳn andere
minderjarigen, mensen die on-
der curatele gesteld zĳn en men-
sen ‘wier geestvermogens zo-
danig zĳn gestoord, dat zĳ in de
onmogelĳkheid verkeren het ge-
zag uit te oefenen, tenzĳ deze
stoornis van tĳdelĳke aard is’
(art. 1:246 BW). Dit geldt voor
ouders, maar uiteraard ook voor
voogden.

In de praktĳk is een burgervoogd
is een betrouwbare volwassene,
die stevig in zĳn schoenen staat.
Iemand die bereid en in staat is
om op te treden als pleitbezorger
van het kind. Iemand die een
veilige en warme band kan op-
bouwen en bereid is om er te zĳn
op belangrĳke momenten. Ie-
mand die kan en wil samenwer-
ken met de instellingen waar het
kind mee te maken krĳgt en met
diens sociale netwerk.

De rechter kan de Raad vra-
gen om te beoordelen of ie-
mand burgervoogd kan
worden.

De Raad kan hierbĳ dezelfde
procedure volgen als bĳ pleeg-
ouders, dus via een screening in
de eigen systemen bĳ de Raad
en een check bĳ het Justitieel
Documentatie Systeem (JDS).

2. Kind in pleeggezin
Het kind woont al enige tĳd in
een pleeggezin en zal daar ook
blĳven. Er zou pleegoudervoogdĳ
gevraagd kunnen worden, maar
de pleegouders willen die ver-
antwoordelĳkheid liever niet.
Burgervoogdĳ is dan een reële
mogelĳkheid.

3. Acute situatie
Het kind is in een acute situatie
met een voorlopige ondertoe-
zichtstelling uit huis geplaatst.
Het gaat om ouders van wie alle
professionele betrokkenen zien
dat hun opvoedingsvaardigheden
ernstig tekortschieten - en dat er
weinig hoop is op verbetering. In
zo’n acute situatie is het logisch
dat de rechter in eerste instantie
de voogdĳ opdraagt aan een ge-
certificeerde instelling. Toch kun
je ook dan al aan burgervoogdĳ
denken. Met name als er iemand
in beeld is die deze rol op zich
zou kunnen nemen. De voogd bĳ
de gecertificeerde instelling en
deze betrokken persoon kunnen
dan van begin af aan toewerken
naar overdracht van het gezag.
Dat kan ook zo bĳ de rechts-
zitting worden afgesproken.

4. Lopende voogdĳzaken
In lopende voogdĳzaken kan de
Raad op gezette tĳden bĳ de ge-
certificeerde instelling informe-
ren of men ook kĳkt naar even-
tuele overdracht naar een bur-
gervoogd.

Ouders en burgervoogdĳ

Het is belangrĳk dat de burger-
voogd een goede relatie onder-
houdt met de ouders van het
kind, maar hen zo nodig ook vol-
doende tegenwicht kan bieden.

Vaak zĳn ouders het er niet mee
eens dat hun gezag beëindigd
wordt. Dat kan de verhouding
tussen de ouders en de voogd
van hun kinderen ernstig belem-
meren. Kinderen en jongeren zĳn
gebaat bĳ goede verhoudingen
tussen de volwassenen om hen
heen. Voor ouders kan een bur-
gervoogd acceptabeler zĳn dan
een voogd van een gecertifi-
ceerde instelling. Zeker als de
burgervoogd iemand is die zĳ al
kennen en vertrouwen.

Tekst: Elise Sondorp, Kees Dijkman 
Illustraties: Studio Kio
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Een brede beweging naar informele steun
Burgervoogdĳ staat niet op zichzelf.

Op allerlei manieren nemen gewone

mensen verantwoordelĳkheid voor

kinderen en jongeren die een extra

steuntje in de rug goed kunnen

gebruiken.

De JIM-aanpak is door Levi van Dam en Suzanne
de Ruig ontwikkeld om uithuisplaatsingen te voor-
komen. De grondgedachte is dat een jongere zelf
iemand uit de omgeving kiest als Jouw Ingebrachte
Mentor (JIM). De JIM inspireert, geeft energie,
leert de jongere dingen en kan als het nodig hem
of haar ook de waarheid zeggen. De JIM, ouders
en de jongere worden begeleid door een team met
ambulante specialisten uit de jeugdhulpverlening.
In Nederland en België wordt inmiddels op allerlei
plekken gewerkt met JIM. Dit vergt van de betrok-
ken professionals vaak een geheel nieuwe manier
van kĳken en werken: niet meer hun eigen hulp-
verlening staat centraal, maar het versterken en
ondersteunen van de leefwereld van de jongere
zelf - de mensen die blĳven. Deze nieuwe kĳk op
hulpverlening is door de initiatiefnemers verder
doorontwikkeld tot drie uitgangspunten voor cir-
culaire zorg: duurzaamheid (tot aan de volgende
generatie), breed kĳken naar alle beschikbare hulp-
bronnen in de omgeving van ouders en kinderen
en zelf zo min mogelĳk toevoegen.

ʻMet je eigen wortels
groei je het mooist’

Lees meer op
Jimwerkt.nl

J̒ouw huis, haar thuis’
In de tĳd dat ze nog in de residentiële jeugdzorg
werkte, zag Bianca van der Neut jongeren op hun
achttiende vertrekken. Ze waren nog zo jong en ze
hadden vaak onvoldoende vangnet en vaardighe-
den om het zelfstandig te redden. Daarom richtte
ze Kamers met Aandacht op. Het onderliggende
idee is simpel: veel mensen hebben een kamer
over in huis. Als we die nou eens verhuren aan
jongeren tussen 18 en 23 jaar die uitstromen uit
de jeugdzorg? Met informele steun van de ver-
huurder en ambulante begeleiding leren die jonge-
ren dan geleidelĳk op eigen benen te staan. Inmid-
dels is Kamers met aandacht in 12 regio’s beschik-
baar. Gemeenten en jeugdhulporganisaties kunnen
jongeren aanmelden voor een kamer. De afspraken
tussen verhuurder en jongere worden vastgelegd
in een begeleidingscontract. Daarin staat dat een
jongere een dagbesteding heeft, zelf de huur be-
taalt en begeleiding accepteert. Jongeren huren
een kamer voor een periode van één tot vĳf jaar.
Kamers met aandacht vult hiermee het gat tussen
jeugdhulp, WMO en volwassenzorg.

Bianca kreeg voor haar activistische initiatief zowel
in 2021 de Hartenhuis Award van de Stichting Het
Vergeten Kind als de Zorg+Welzĳn Award. ‘Veel
jongeren die op hun achttiende uit de jeugdzorg
stromen worden dakloos en komen in de schulden
omdat er geen netwerk is dat hen kan opvangen’,
zei Van der Neut tĳdens de uitreiking van de laat-
ste award. ‘Die jongeren moeten ingebed worden
in de maatschappĳ.’

Lees meer op
Kamersmetaandacht.nl

https://jimwerkt.nl
https://jimwerkt.nl
https://kamersmetaandacht.nl
https://kamersmetaandacht.nl
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Een brede beweging naar informele steun

ʻSterker ben je
samen’

Lees meer op
www.buurtgezinnen.nl

Lees meer op
Eigen-plan.nl

Gezinnen die dat nodig hebben krĳgen steun van
een ander gezin. Dat is in het kort de grond-
gedachte van Buurtgezinnen. Oprichtster Leontine
Bibo zegt op de website: ‘We zĳn het een beetje
verleerd: aandacht geven aan een kind van een
ander. Het zou mooi zĳn als het grootbrengen van
kinderen weer iets meer een aangelegenheid wordt
van de samenleving. De buurkinderen opvangen
als de buurvrouw griep heeft, ingrĳpen als je ziet
dat een kind op straat wordt gepest. Met z’n allen
zorgen voor de generatie van morgen. Nieuw is het
niet wat we doen. Ik spreek veel volwassenen die
vroeger ook een buurtgezin hadden; een gezin
waar ze regelmatig meedraaiden als het thuis om
wat voor reden dan ook even niet ging. Daar willen
we weer wat meer naar toe. Het individu is de
hoeksteen van de samenleving geworden. Laat dat
maar weer het gezin zĳn, in welke vorm dan ook.’

Buurtgezinnen matcht ‘vraaggezinnen’ aan ‘steun-
gezinnen’. Een steungezin wordt voor een langere
periode de steun en toeverlaat voor een vraag-
gezinnen rond de opvoeding van de kinderen.
Welke steun ze bieden, is afhankelĳk van de tĳd
die ze erin steken en de afspraken die ze maken
met het vraaggezin. Dit kan uiteenlopen van af en
toe logeren ot de opvang van een kind op vaste
dagen in de week. Inmiddels is Buurtgezinnen in
ruim honderd gemeenten beschikbaar.

Family Group Conferencing is de basis van de aan–
pak van Eigen Plan. Dit besluitvormingsmodel is
ontwikkeld in Nieuw Zeeland en wordt in ons land
in de Jeugdwet het familiegroepsplan genoemd.
Eigen plan helpt mensen de regie over hun leven te
nemen. Dit doen ze samen met familie, vrienden
en buren. Het traject start met een gesprek van de
Eigen Plan Coach met de mensen die de vraag
stellen. Samen kĳken ze wat er aan de hand is en
wat ze willen, betrekken ze mensen uit hun sociale
omgeving, organiseren en begeleiden ze de bĳeen-
komst waar het plan gemaakt worden en onder-
steunen ze als de uitvoering van het plan vastloopt.
Op die manier wordt het plan gedragen door het
eigen netwerk. Dat is de beste voorwaarde om
problemen te overwinnen en te zorgen voor een
duurzame oplossing. De coach werkt samen met of
aansluitend op professionele hulpverleners. Ieder
plan wordt zo een co-creatie van de eigen kring en
de betrokken professionals.

Eigen Plan is een onafhankelĳke organisatie die
bewaakt dat de plannen gedragen worden door de
mensen, door hen zelf wordt uitgevoerd en echte
oplossingen biedt. Eigen Plan denkt ook mee met
vragen van professionals, bĳvoorbeeld door aan te
sluiten bĳ casuïstiek.

ʻGezinnen voor
gezinnen’

Tekst: Mariska van der Steege

https://www.buurtgezinnen.nl
https://www.buurtgezinnen.nl
https://eigen-plan.nl
https://eigen-plan.nl
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Nu verder…
We zĳn als Alliantie Burgervoogdĳ nog lang niet klaar! We willen dat bur-
gervoogdĳ, net als andere vormen van informele steun, een blĳvende plek
verwerft binnen de jeugdbescherming. Dat is hard nodig, want het stelsel
van jeugdbescherming verkeert in crisis. Kwetsbare kinderen mogen daar
niet de dupe van worden.

Het stelsel van jeugdbescherming verkeert in crisis.
De knelpunten zĳn bekend: de keten van jeugd-
bescherming is te lang en kent te veel partĳen,
ouders en kinderen krĳgen niet de bescherming en
ondersteuning die ze nodig hebben om de veilig-
heid te herstellen en het verloop onder professio-
nals neemt alleen maar toe. De jeugdbescherming
gaat de komende jaren stevig veranderen. Het
Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming is
daarvoor het wenkende perspectief. Het gaat daar-
bĳ om veel meer dan de inrichting van het stelsel
van jeugdbescherming. Het gaat om anders kĳken,
denken en handelen richting ouders en kinderen.
Het benutten van informele steun verdient daarin
een prominente plek. Al was het maar omdat in-
formele steunfiguren blĳven en deels de inzet van
professionals kunnen vervangen. Op initiatief van
onder andere de Alliantie Burgervoogdĳ zĳn zo’n
vĳfentwintig initiatieven rond informele steun in
het jeugddomein bezig elkaar op te zoeken en een
collectieve ambitie te formuleren. Om te zorgen
dat informele steun een belangrĳker en zichtbaar-
der plaats krĳgt in de landelĳke en regionale be-
leidsontwikkeling.

De afgelopen jaren zette de Alliantie Burgervoogdĳ
een beweging in gang, met steun van het Fonds
Welzĳnswerk, gericht op drie doelen: 1) vergroten
van de zichtbaarheid van burgervoogdĳ, 2) onder-
steuning bieden aan (potentiële) burgervoogden
en anderen en 3) waar nodig lobbyen bĳ gemeen-
ten, instellingen binnen de jeugdbescherming, poli-
tiek en overige maatschappelĳke organisaties. Dat

zette zoden aan de dĳk. Burgervoogdĳ is niet meer
weg te denken uit de jeugdbescherming. De term
komt langs in beleidsdocumenten en debatten in
de Tweede Kamer, jeugdbeschermers zoeken
steeds vaker contact met de Alliantie en burgers
overwegen meer en meer de voogdĳ over een kind
op zich te nemen. Burgervoogdĳ is niet de oplos-
sing voor alle kinderen onder voogdĳ van een ge-
certificeerde instelling. Maar het kan het leven van
een deel van de kinderen over wie de ouders geen
gezag meer hebben, veel ‘gewoner’ maken. De
burgervoogd is namelĳk een belangrĳke steun-
figuur die blĳft.

De komende jaren gaan we met Alliantie Burger-
voogdĳ verder in de vorm van een stichting. Een
tĳdelĳke stichting die doorgaat op de ingeslagen
weg. We blĳven beschikbaar voor vragen, verzame-
len en verspreiden de beschikbare informatie over
burgervoogdĳ en zĳn beschikbaar voor ondersteu-
ning van burgervoogden. Aan die stichting willen
we allerlei mensen van binnen en buiten de jeugd-
bescherming verbinden. Om samen met ons op te
trekken, te fungeren als ambassadeur en de be-
weging op gang te houden. We blĳven aandacht
vragen voor deze en andere vormen van informele
steun in de jeugdhulp en jeugdbescherming, sa-
men met de andere initiatieven in het jeugd-
domein. Omdat informele steunfiguren voor alle
kinderen en gezinnen belangrĳk zĳn, ook – of
misschien juist wel – als ze te maken krĳgen met
kinderbescherming.

Tekst: Alliantie Burgervoogdij
Illustratie: Studio Kio
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Antwoorden op de vragen van pagina 53

Colofon

Dit weet jij…

1b. Er zĳn op dit moment enkele tientallen
burgervoogden. We kennen ze niet allemaal,
maar omdat ze in de statistieken van het
CBS terugkomen als ‘overdracht naar con-
tactpersoon’ kunnen deze schatting veilig
aanhouden.

2d. Om burgervoogd te worden heb je een
Verklaring omtrent het gedrag nodig.

3c. De voogdĳ stopt als de jongere
meerderjarig wordt.

4b. Om kinderbĳslag te krĳgen moet je ten-
minste € 433 per kwartaal bĳdragen aan de
kosten voor levensonderhoud van het kind.

5b,c,d. Je krĳgt geen geld voor de voogdĳ,
maar wat je doet voor de jongere verrĳkt
ook jouw leven.

6d. Als de jongere meerderjarig wordt, moet
je aan die jongere verantwoording afleggen
over de voogdĳ, met name over het beheer
van het vermogen van de jongere.

7d. De kinderrechter is de enige die jou met
de voogdĳ kan belasten over een minder-
jarige. De Raad voor de Kinderbescherminbg
of de gecertificeerde instelling voor jeugd-
bescherming kunnen wel een verzoek
indienen bĳ de rechter om de voogdĳ aan
jou op te dragen.

8a. Als burgervoogd heb je geen onder-
houdsplicht.

9a. Als burgervoogd beheer je het vermogen
van de jongere. Maar als de jongere ver-
plichtingen aangaat die gebruikelĳk zĳn voor
minderjarigen van zĳn leeftĳd, dan zĳn
eventuele schulden voor zĳn eigen rekening.

10a. Gezinsvoogdĳ kan wettelĳk alleen uit-
gevoerd worden door een gecertificeerde
instelling voor jeugdbescherming en dus niet
door burgers.

https://www.burgervoogd.nl
mailto:burgervoogdij@gmail.com
https://www.keesdijkman.nl
https://www.videvos.nl/
https://www.studiokio.nl
https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Juanmonino
https://www.fondswelzijnswerk.nl
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Woordzoeker
Even puzzelen…
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Kijken!
Wil je Danny zelf zijn verhaal
horen vertellen? Klik dan hier!

https://www.youtube.com/watch?v=pFjIJWyR_9w
https://www.youtube.com/watch?v=pFjIJWyR_9w
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