
MMOODDEELL  PPRROOJJEECCTTPPLLAANN  VVOOOORR  GGEEMMEEEENNTTEENN  EENN  GGEECCEERRTTIIFFIICCEEEERRDDEE  IINNSSTTEELLLLLLIINNGGEENN  



Inhoud

Inleiding     3 

1. Verzamelde kennis tot nu toe ............................................................................................ 4 

1.1 Eerste ervaringen in Gelderland ...................................................................................................... 4 

1.2 Verworven inzichten .......................................................................................................................... 4 

1.3 Informatie over burgervoogdij ......................................................................................................... 4 

2. ‘In ere herstellen’ van burgervoogdij – stappenplan .................................................... 6 

2.1 Doelstelling formuleren .................................................................................................................... 6 

2.2 Projectorganisatie opbouwen .......................................................................................................... 6 

2.3 Verkenning uitvoeren ........................................................................................................................ 7 

2.4 Ondersteuning in casuïstiek ............................................................................................................. 7 

2.5 Voogden bij de gecertificeerde instellingen erbij betrekken........................................................ 7 

3. De Alliantie Burgervoogdij .................................................................................................. 9 

3.1 Een alliantie met een missie ............................................................................................................. 9 

3.2 Als er vragen zijn… ............................................................................................................................. 9 

Bijlage 1 Selectiecriteria voor jeugdigen ............................................................................................. 10 

Bijlage 2 Selectiecriteria voor burgervoogden ................................................................................... 11 

Bijlage 3 Processtappen na de eerste selectie van jeugdigen ......................................................... 12 

Bijlage 4 Meer informatie ..................................................................................................................... 15 



Aan de slag met burgervoogdij – Model Projectplan voor gemeenten en gecertificeerde instellingen 
© Alliantie Burgervoogdij, juni 2018 
 

3 

Inleiding 
 
Duizenden kinderen en jongeren groeien niet op in hun eigen gezin, maar in een gezinshuis of 
een leefgroep. Soms hebben hun eigen ouders geen gezag meer over hen. Dat gezag berust dan 
over het algemeen bij een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Hoe goed de 
professionele voogden bij deze instellingen hun werk ook doen, het blijft gezag-op-afstand. 
 
Hoe mooi zou het zijn als een persoonlijk betrokken volwassene de voogdij op zich zou nemen. 
Een ‘gewoon mens’ die blijft, hoeveel je ook meemaakt, waar je ook woont, wat er ook met je 
gebeurt. Zo’n volwassene heet: een burgervoogd. Een burgervoogd is een ‘gewoon mens’, bij 
voorkeur uit de omgeving van het kind, die blijft als het kind 18 jaar is geworden en die uitgroeit 
tot vertrouwenspersoon en belangenbehartiger van het kind. 
 
De Alliantie Burgervoogdij wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt om bij een 
gezagsbeëindiging eerst te kijken of iemand in de omgeving van het kind de burgervoogdij op 
zich wil nemen. Maar zover is het nog niet. 
 
Gemeente aan zet 
De wettelijke mogelijkheden zijn er. Er zijn genoeg mensen die burgervoogd willen worden. Toch 
wordt burgervoogdij in de praktijk vrijwel niet toegepast. De gemeente kan, samen met de 
gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en zorgaanbieders in de jeugdhulp, een 
belangrijke bijdrage leveren aan het ‘in ere herstellen’ van burgervoogdij. De gemeente voert de 
regie over de jeugdbescherming en fungeert als opdrachtgever van de gecertificeerde 
instellingen. Het gaat om ‘vergeten kinderen’, waar de gemeente verantwoordelijkheid voor 
draagt. Burgervoogdij kan ervoor zorgen dat zij weer gezien worden. 
 
Om burgervoogdij in Nederland ‘op de kaart te zetten’, is het belangrijk dat we meer ervaring 
opdoen. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om facilitering vanuit de gemeente of jeugdzorgregio, 
samen met de betrokken organisaties in de jeugdhulp en de jeugdbescherming. 
 
Dit Model Projectplan 
Dit Model Projectplan kan u helpen om een project rond burgervoogdij in uw gemeente of regio 
in te richten en op te starten. Stel het plan bij en vul het aan waar nodig, om er een regionaal 
projectplan met de samenwerkingspartners van te maken. Dit plan geeft weer wat er moet 
gebeuren en wie er betrokken moeten worden. Hiermee kunt u ook in uw regio de burgervoogd 
in ere herstellen! 
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1. Verzamelde kennis tot nu toe 
 
1.1 Eerste ervaringen in Gelderland 
Om burgervoogdij in ere te herstellen, heeft Jeugdbescherming Gelderland van 1 juli 2015 tot 1 
juli 2017 een pilotproject uitgevoerd in samenwerking met verschillende andere partijen, 
waaronder de gemeenten Barneveld en Ede. Dat is gebeurd met ondersteuning van een aantal 
fondsen en met vernieuwingsgelden voor de jeugdbescherming die het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) beschikbaar heeft gesteld voor SWING.1  
 
In dit project is voor 26 kinderen eerst ‘op papier’ verkend of een gezagsoverdracht naar een 
burgervoogd een optie was. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met 16 van deze kinderen, 
hun voogden van een gecertificeerde instelling, aspirant-burgervoogden, gezinshuisouders en 
mentoren of behandelcoördinatoren van leefgroepen. Tijdens het project heeft nog geen 
gezagsoverdracht van de voogd van de gecertificeerde instelling naar burgervoogd 
plaatsgevonden. Het voorbereiden van een gezagsoverdracht is een langdurig proces, dat tijd 
vraagt.  
 
Om de tijd te nemen die nodig is voor dit project, is als vervolg op het SWING-project een Alliantie 
Burgervoogdij opgericht, met de missie dit voort te zetten (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie). 
De Alliantie heeft inmiddels contact met enkele burgervoogden en maakt dankbaar gebruik van 
hun kennis en ervaring. 
 
1.2 Verworven inzichten 
Het project heeft veel kennis en inzichten opgeleverd. De belangrijkste daarvan is, dat 
overdragen van de voogdij van een gecertificeerde instelling (voogd rechtspersoon) naar een 
burgervoogd (voogd natuurlijk persoon) kan binnen het huidig wettelijk kader. 
 
Een ander belangrijk inzicht is dat jongeren zelf krachtige wervers zijn van burgervoogden! In 
vrijwel iedere kring rond een kind is een aspirant-burgervoogd te vinden. Deze mensen schrikken 
vaak niet terug voor kosten, maar ze willen wel precies weten waar ze aan beginnen. Er is (nog) 
geen financiële regeling voor burgervoogdij, waardoor aspirant-burgervoogden vanwege de 
structurele en mogelijk onvoorziene kosten afzien van een gezagsoverdracht. Wat we gezien 
hebben, is dat er (inhoudelijke en juridische) ondersteuning van burgervoogden nodig is, evenals 
een financiële tegemoetkoming voor structurele of onverwachte (bijzondere) kosten.  
 
Ook is een stabiele plaatsing van het kind van belang. In de casussen die wij verkend hebben, 
bleek het niet passend om het idee burgervoogd te verkennen als er sprake was van onrust 
vanwege mogelijke overplaatsing of onduidelijkheid of de jeugdige wel op de juiste plek zit. 
Daarnaast zien burgervoogden over het algemeen op tegen het regelwerk dat komt kijken bij een 
nieuwe indicatie voor een woonplek voor het kind.  
 
1.3 Informatie over burgervoogdij 
Met de verworven kennis die is opgedaan tijdens en na het project, hebben we een website 
gevuld: www.burgervoogd.nl. Deze biedt voor belangstellenden informatie en ervaringsverhalen. 

                                                             

1 Zie www.nieuwejeugdbescherming.nl voor meer informatie over het stimuleringsprogramma SWING.  

https://www.burgervoogd.nl
http://nieuwejeugdbescherming.nl
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Op de pagina ‘Is het iets voor mij’ is een Kennisdocument te vinden, met informatie over de 
juridische aspecten voor aspirant burgervoogden. 
 
In de bijlagen bij dit Model Projectplan vindt u de producten die in het SWING project en daarna 
ontwikkeld zijn. Deze zijn bedoeld om een gezagsoverdracht voor te bereiden. Het is een 
werkwijze ontwikkeld vanuit de praktijk, gebaseerd op alle vragen die ons gesteld zijn in het 
project en alle stappen die we in de verkenning met casussen doorlopen hebben. Het gaat dan 
om criteria die toegepast kunnen worden bij de selectie van jeugdigen en bij aspirant-
burgervoogden. Ook de benodigde processtappen om te komen tot een gezagsoverdracht, zijn 
bijgevoegd. 
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2. ‘In ere herstellen’ van burgervoogdij – stappenplan 
 
2.1 Doelstelling formuleren 
Stel vast dat meer duurzame relaties nodig zijn voor voogdijkinderen. Start in dat kader een 
project om burgervoogdij mogelijk te maken voor voogdijkinderen die in een gezinshuis of 
leefgroep wonen. Om dit project ambitie te geven, helpt het een doelstelling te formuleren. Dit 
zou kunnen zijn: 
• Voor de helft van de voogdijkinderen uit onze gemeente die in een gezinshuis of leefgroep 

wonen, realiseren we een gezagsoverdracht van de gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming naar een burgervoogd. 

• Van ieder kind in de gemeente van wiens ouders het gezag beëindigd wordt, kijken we als 
eerste of iemand in de omgeving van het kind de voogdij op zich kan nemen. 

 
2.2 Projectorganisatie opbouwen 
 
De gemeente als opdrachtgever 
De gemeente heeft de regie in het sociaal domein, de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Het in 
ere herstellen van burgervoogdij is een innovatie, gericht op het vermaatschappelijken van een 
deel van de jeugdbescherming. Het geeft burgers een rol, door de voogdij die voorheen bij een 
gecertificeerde instelling lag, nu bij hén te beleggen. Het is belangrijk dat de gemeente hen 
ondersteunt en faciliteert om deze rol op zich te nemen. 
 
Van belang is dat de verantwoordelijke wethouder van de gemeente de ambitie van het project 
uitdraagt. Het opdrachtgeverschap van deze innovatie kan het beste ambtelijk belegd worden, 
met een mandaat van de verantwoordelijke wethouder. Het ligt voor de hand om een 
projectorganisatie in te richten. De gemeente gebruikt waar mogelijk een bestaand 
samenwerkingsverband als inbedding voor het project. 
 
Als een aantal gemeenten gezamenlijk deze ambitie oppakken, is het van belang dat iedere 
gemeente een beleidsambtenaar aanstelt om de verbinding te leggen tussen de 
projectorganisatie en de staande gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld om regelingen voor 
bijzondere kosten beschikbaar te stellen voor burgervoogden.  
 
De gecertificeerde instelling als opdrachtnemer 
De gecertificeerde instellingen2 (GI) voeren de benodigde activiteiten uit om burgervoogdij in ere 
te herstellen. De GI stelt hiertoe in overleg met de gemeente en samenwerkende organisaties in 
de jeugdhulp3 een projectgroep samen. Daarin zit een vertegenwoordiger per organisatie. Dat 
kan een teamleider, gedragsdeskundige/behandelcoördinator, enthousiaste jeugdbeschermer of 
beleidsmedewerker zijn. 
De directie van de gecertificeerde instelling stelt een projectleider aan. Deze vertaalt, samen met 
de projectgroep, de opdracht naar een projectplan met een tijdspad en draagt zorg voor 
(projectgroep)bijeenkomsten. 
 

                                                             

2 De gecontracteerde GI in de provincie, waaronder eventueel ook de landelijk werkende LJ&R en WSS JB&JR. 
3 Jeugdzorgaanbieders, zorgorganisaties met gezinshuizen, de overkoepelende franchiseorganisatie gezinshuis.com. 
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In de projectgroep worden de stappen besproken, uitgevoerd en de voortgang gemonitord. 
Projectleden communiceren tijdens de uitvoering over het project in de eigen organisatie en zij 
informeren of betrekken collega’s waar nodig. Ook dragen zij zorg voor de benodigde 
randvoorwaarden. Eventuele belemmeringen die gedurende het project opkomen, nemen zij 
weg.  
 
De Alliantie als ondersteuner 
De Alliantie Burgervoogdij kan met haar (juridische en inhoudelijke) kennis en expertise de 
gemeente ondersteunen bij haar rol als opdrachtgever en bij het uitwerken van het benodigde 
beleid. De Alliantie kan de gecertificeerde instelling ondersteunen bij haar rol als opdrachtnemer 
en bij het samenstellen en uitvoeren van het projectplan. 
 
2.3 Verkenning uitvoeren 
Om te verkennen over welke jeugdigen het gaat, is het nodig een lijst op te stellen van de 
kinderen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de gemeente, die onder voogdij van een 
gecertificeerde instelling staan en die in een gezinshuis of op een leefgroep wonen. Zo nodig kunt 
u de gecertificeerde instellingen verzoeken om een lijst aan te leveren. 
 
De projectgroep bespreekt (anoniem!) de jeugdigen die mogelijk in aanmerking komen voor een 
gezagsoverdracht, aan de hand van de selectiecriteria voor jeugdigen (bijlage 1). Gezamenlijk 
worden de vervolgstappen per casus verkend: wat is een passende eerste stap in deze specifieke 
casus en wie organiseert daartoe een gesprek? De opgedane ervaringen worden uitgewisseld in 
bijeenkomsten met de projectgroep en er wordt gezamenlijk gereflecteerd op deze ervaringen. 
 
2.4 Ondersteuning in casuïstiek	
Het bieden van ondersteuning en/of voorlichting op casusniveau blijkt helpend. Deze rol kan 
iemand op zich nemen die kennis van zaken heeft en die in de voorbereidende fase fungeert als 
‘vliegwiel’ om vragen te beantwoorden of nadere informatie te verzamelen. Deze persoon 
onderhoudt contact met jeugdigen, aspirant-burgervoogden, voogden van de gecertificeerde 
instelling en gezinshuisouders of mentoren/behandelaren van de zorgaanbieder waar de 
jeugdige verblijft. Ook kan deze persoon adviseren over de te nemen stappen richting 
gezagsoverdracht, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Deze wijze van ondersteunen houdt 
het proces ‘in gang’. 
 
Deze rol kan vanuit de trekkersgroep van de Alliantie Burgervoogdij ingevuld worden, door 
tijdens deze gesprekken aan te sluiten en informatie te verstrekken. Waar gewenst kan er ook in 
groepsverband voorlichting gegeven worden, om meer te komen vertellen over burgervoogdij en 
de mogelijkheden. Ervaringsverhalen van burgervoogden en gezinsvoogden worden (live) 
gedeeld, ook heeft de Alliantie communicatiemiddelen beschikbaar. 
 
2.5 Voogden bij de gecertificeerde instellingen erbij betrekken 
Het onderzoeken van de mogelijkheid tot gezagsoverdracht naar een natuurlijke persoon in de 
omgeving van de jeugdige, is opgenomen in de Methode Voogdij ‘Verschoven gezag’ die enkele 
jaren geleden is ontwikkeld door adviesbureau VanMontfoort4. Het uitgangspunt van de 

                                                             

4 https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/methode-voogdij-juni-2015.pdf.  

https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/methode-voogdij-juni-2015.pdf
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Methode Voogdij is dat waar mogelijk wordt toegewerkt naar uitoefening van de voogdij door 
een natuurlijk persoon (pleegouder of burgervoogd). Voogdijoverdracht naar een burgervoogd 
blijkt echter nagenoeg niet voor te komen.5 De voogdijoverdracht naar een burgervoogd is een 
onvoldoende uitgewerkt onderdeel van de methode en dit leidt bij gezinsvoogden in de 
gecertificeerde instelling tot praktische en inhoudelijke vragen. Daarnaast is blijkt het lastig om 
een persoon te vinden die mogelijk (op termijn) de voogdij kan dragen over een jeugdige die in 
een residentiële instelling verblijft en niet door ‘natuurlijke opvoeders’ wordt opgevoed. Het heeft 
mogelijk ook niet altijd de benodigde focus; voogden in gecertificeerde instellingen hebben over 
het algemeen een of twee voogdijzaken in hun caseload. Voor hen is het uitvoeren van de 
voogdijmaatregel daarmee een klein onderdeel van hun werk.  
 
Er zijn voogden die het idee van burgervoogdij omarmen en het vanzelfsprekend vinden dat ze 
een voogd in het netwerk van de jeugdige zoeken. Zij kunnen in een project als ‘early adapters’ 
ingezet worden en met de projectgroep kijken naar de mogelijke jeugdigen die in aanmerking 
komen voor een gezagsoverdracht. Ook kunnen zij betrokken worden in het vraagstuk hoe 
collega-voogden mee te nemen in deze ambitie. 
 
Vanuit de trekkersgroep van de Alliantie Burgervoogdij kunnen samen met de projectgroep 
voorlichtingsbijeenkomsten of leerbijeenkomsten georganiseerd worden. In leerbijeenkomsten 
staat het systematisch reflecteren op het handelen aan de hand van praktijkvoorbeelden 
centraal. De meeste kennis en vaardigheden worden opgedaan door het doen en ervaren en 
door het structureel met collega’s reflecteren op het handelen, vooral door het delen van goede 
praktijken met andere professionals. Leerbijeenkomsten worden in veel gecertificeerde 
instellingen al toegepast, omdat de aard van het werk vraagt om reflectieve professionals die 
doorleren in de praktijk en zo nieuwe vaardigheden opdoen. Een leerbijeenkomst met een 
inbreng over burgervoogdij sluit aan bij de reflectieve praktijk in gecertificeerde instellingen, en 
goede praktijkvoorbeelden kunnen enthousiasmerend werken voor collega’s. 
  

                                                             

5 Dit blijkt uit de Evaluatie Methode Voogdij, Regioplan juni 2015. 
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3. De Alliantie Burgervoogdij 
 
De Alliantie Burgervoogdij is opgericht in de afrondende fase van het SWING-project, in juni 2017. 
De Alliantie wil doorgaan met het ‘in ere herstellen van burgervoogdij’. Zij vindt dat te veel 
kinderen die in een gezinshuis of een leefgroep wonen onder voogdij staan van een 
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. 
 
3.1 Een alliantie met een missie 
De Alliantie wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt om bij een gezagsbeëindiging eerst te 
kijken of iemand in de omgeving van de jeugdige de burgervoogdij op zich wil nemen. Binnen vijf 
jaar moet het bij minstens een kwart van de huidige kinderen onder voogdij van een 
gecertificeerde instelling gelukt zijn de voogdij over te dragen aan een burgervoogd. Dat is de 
missie van de Alliantie Burgervoogdij. De Alliantie Burgervoogdij werkt aan van deze missie door: 
• De zichtbaarheid en bekendheid van burgervoogdij te vergroten en de opgedane inzichten 

uit het SWING-project ‘De burgervoogd in ere hersteld?!’ breder te verspreiden via de 
website, publiciteit en campagnes; 

• Meer ervaringen op te doen door nieuwe projecten op te zetten in samenwerking met 
gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming; 

• Ervaringen uit de praktijk te verzamelen en te ontsluiten voor belangstellenden; 
• Te lobbyen voor ondersteunende regelgeving, zodat burgervoogden op dezelfde regelingen 

een beroep kunnen doen als ouders en er een regeling tot stand komt voor bijkomende of 
onverwachte kosten; 

• Het ondersteunen van (aspirant)burgervoogden, door het inrichten en uitvoeren van een 
helpdesk waar zij terecht kunnen voor inhoudelijke en juridische expertise; 

• Een platform en community te vormen voor (aspirant)burgervoogden en personen die de 
missie ondersteunen. 
 

3.2 Als er vragen zijn… 
Elke verkenning naar een mogelijke gezagsoverdracht, levert nieuwe vragen op. Deze vragen 
kunnen bijvoorbeeld liggen in de keuze van de ‘juiste aanvliegroute’ of de te nemen stappen in 
het proces. Het kunnen ook vragen zijn op inhoudelijk gebied of waarvoor juridische expertise 
nodig is.  
Zijn er vragen die niet in de eigen projectgroep met kennis van de betrokken organisaties 
beantwoord kunnen worden, of (juridische) vragen waarvan het antwoord nog niet geformuleerd 
staat in het kennisdocument, neem dan contact op met de trekkersgroep van de Alliantie 
Burgervoogdij. Deze groep is ook beschikbaar voor praktische vragen, een verzoek om mee te 
denken of een lobby voor ondersteunende regelgeving voor burgervoogden.  
 
De trekkersgroep van de Alliantie Burgervoogdij bestaat uit: 
• Mariska van der Steege 
• Hans Nusse 
• Kees Dijkman 
• Evelyn Wielheesen (Jeugdbescherming Gelderland) 
• Annemieke de Vries (Gezinspiratieplein) 
• Elise Sondorp (VanMontfoort)   
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Bijlage 1 Selectiecriteria voor jeugdigen  
 
Jeugdigen kunnen in aanmerking komen voor een burgervoogd onder de onderstaande 
voorwaarden. Deze criteria zijn zo nodig bij te stellen of aan te vullen in een (regionaal) project. 
 
• De jeugdige woont in een gezinshuis of leefgroep (lang verblijf), bij voorkeur in [noem hier de 

samenwerkende zorgaanbieder] of anders elders in [noem hier de regio, gemeente of provincie 
waar het project wordt uitgevoerd]. 

• Deze verblijfsplek betreft een perspectief biedende plaatsing, dat wil zeggen dat het de 
bedoeling is dat de jeugdige daar opgroeit tot in de volwassenheid. De jeugdige is daar 
minimaal een half jaar geleden geplaatst.6 

• De jeugdige is 17 jaar of jonger. 
• De jeugdige stemt in met deelname aan dit project: het zoeken van een burgervoogd voor en 

het realiseren van een gezagsoverdracht van de gecertificeerde instelling naar een 
burgervoogd. 

• De voogd van de gecertificeerde instelling geeft toestemming om dit traject in te gaan. 
• De ouders hoeven hier formeel geen toestemming voor te geven, zij hebben immers geen 

gezag meer. Wel lijkt het goed om waar mogelijk hun instemming te vragen. Dit vraagt per 
casus om een gepaste strategie.  

 
  

                                                             

6 In de casussen die wij verkend hebben, bleek het niet passend om het idee burgervoogd te verkennen als er sprake was 
van onrust vanwege mogelijke overplaatsing of onduidelijkheid of de jeugdige wel op de juiste plek zit. 
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Bijlage 2  Selectiecriteria voor burgervoogden 
 
Natuurlijke personen komen in aanmerking om burgervoogd te worden onder de onderstaande 
voorwaarden. Een burgervoogd moet aan alle genoemde vereisten voldoen. 
 
Wettelijke vereisten 
• De burgervoogd is 18 jaar of ouder. 
• De burgervoogd is niet onder curatele is gesteld. 
• De geestvermogens van de burgervoogd zijn niet dusdanig gestoord dat hij of zij onmogelijk 

het gezag kan uitoefenen, tenzij de stoornis van tijdelijke aard is.  
• De burgervoogd is in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
 
Overige vereisten 
• De burgervoogd is bereid op te treden als pleitbezorger voor de jeugdige en wil diens 

belangen behartigen, ook in de instelling waar jeugdige mogelijk verblijft. 
• De burgervoogd is bereid commitment aan te gaan en betrokken te blijven bij de jeugdige tot 

in de volwassenheid (tot 23 jaar). De burgervoogd is betrouwbaar in het contact en doet wat 
hij of zij zegt.  

• De burgervoogd is bereid samen te werken en contact op te bouwen met de ouders en 
andere betrokkenen, zowel professionals als mensen uit het sociale netwerk rond de 
jeugdige. 

 
Gewenste vaardigheden 
• De burgervoogd kan zich inleven in de belevingswereld van de betreffende jeugdige.  
• De burgervoogd is bereid om tijd en energie te investeren in het contact met de jeugdige en 

een warme en veilige band met de jeugdige op te bouwen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn 
bij feestdagen, verjaardagen en andere belangrijke dagen of gebeurtenissen. 

• De burgervoogd is bereid zich te verdiepen in de achtergrond en de problematiek van de 
jeugdige. 

• De burgervoogd staat stevig in zijn of haar schoenen, kan duidelijk communiceren en 
consequent handelen. 
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Bijlage 3  Processtappen na de eerste selectie van jeugdigen 
 
Doel: Samen met jeugdige en jeugdbeschermer (en met ondersteuning van ouders en ander 
belangrijke personen) verkennen of er de mogelijkheid is tot gezagsoverdracht naar een 
burgervoogd in of buiten het netwerk van de jeugdige, met het oog op het creëren van een 
duurzame relatie tussen de burgervoogd (natuurlijke persoon) en de jeugdige. 
 
De processtappen in schema: 
 

  
 
 

1. Willen de jeugdige en de jeugdbeschermer een 
burgervoogd? 

Voorlichting aan ouders en andere belangrijke 
personen. 

Ondersteunen zij werving burgervoogd? 

Overleg met jeugdbeschermer. 
Toestemming? 

ja

ja

Overleg met jeugdige. 
Toestemming? 

2. Starten met werving kandidaat-burgervoogd 

ja

nee

Einde traject

ja

ja

Uitwerken profiel jeugdige

Aandachtspu
nten voor 
kandidaat-

burgervoogd

Geven van voorlichting en verkenning kanditaat 
bugervoogd  in netwerk

Screening burgervoogd a.h.v. selectiecriteria

Selectieproces, waaronder voorstellen / matching 
kandidaat burgervoogd - jeugdige

nee

Heroverwegen 
inzet burgervoogd

alsnog ja

Geven van voorlichting en verkenning kandidaat 
burgervoogd buiten netwerk

Geen kandidaat in netwerk gevonden, dan

Go / no go
op basis van matching en voldoen 

randvoorwaarden

3. Er is een kandidaat-burgervoogd voor deze 
jeugdige

Contactopbouw jeugdige en kandidaat-burgervoogd

4. Kandidaat-burgervoogd en jeugdige zijn bereid tot 
daadwerkelijke gezagsoverdracht 

Bepalen  ondersteuning/begeleiding burgervoogd

Voorbereiden daadwerkelijke gezagsoverdracht

Bepalen ondersteuning/begeleiding jeugdige

Voorbereiden en scholen kandidaat-burgervoogd

Zitting : kinderrechter doet uitspraak

5. Voogdij over jeugdige bij burgervoogd



Aan de slag met burgervoogdij – Model Projectplan voor gemeenten en gecertificeerde instellingen 
© Alliantie Burgervoogdij, juni 2018 
 

13 

 
 
1. Willen de jeugdige en de jeugdbeschermer7 een burgervoogd? 
 
1.1 Voorlichting aan en overleg met de jeugdbeschermer -> die moet toestemming geven voor 

gezagsoverdracht aan burgervoogd. 
Wie: Teamleider/ manager, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 
 

1.2 Voorlichting aan de jeugdige -> toestemming nodig vanaf 16 jaar (tussen 12 en 16 zowel van 
jeugdige als jeugdbeschermer). 
Wie: Jeugdbeschermer, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 
 

1.3 Voorlichting aan ouders, eventuele broertjes en zusjes, mentor, gezinshuisouder, 
familieleden en andere leden van het sociale netwerk van de jeugdige. 
Wie: Jeugdbeschermer, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 

 
Resultaat: Starten met werving kandidaat-burgervoogd. 
 
 
2. Vinden van een kandidaat-burgervoogd 
 
2.1 Uitwerken profiel jeugdige, inclusief voorgeschiedenis (waaronder eerdere verzoeken om 

gezagsoverdracht, door wie?)  -> aandachtspunten voor de kandidaat-burgervoogd. 
Wie: Jeugdbeschermer met jeugdige, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 
 

2.2 In het netwerk: Verkenning mogelijke kandidaat-burgervoogd in het netwerk van de jeugdige 
door dat netwerk (opnieuw) in kaart te brengen en langs te lopen -> leggen naast de 
selectiecriteria voor burgervoogden. 
Wie: Jeugdbeschermer, jeugdige, mentor/gezinshuisouder, eventueel met ondersteuning door 
VanMontfoort. 
 

2.3 Afstemmen met de jeugdige (en betrokkenen) over een mogelijke kandidaat-burgervoogd. 
Als er geen kandidaten in het netwerk gevonden zijn, dan bespreken of ook buiten het 
netwerk een verkenning kan plaatsvinden.  
Wie: Jeugdbeschermer met jeugdige, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 
 

2.4 Buiten het netwerk: Werven van mogelijke kandidaat-burgervoogd buiten het netwerk van 
de jeugdige: mentoren, gezinshuisouders, gemeenten, kerken, vrijwilligersorganisaties, 
netwerk projectgroepleden, oproep via social media. 
Wie: jeugdbeschermer, leden projectgroep, VanMontfoort 
 

2.5 Screening mogelijke kandidaten met selectiecriteria burgervoogd en in een eerste gesprek -> 
mogelijke kandidaten zijn wel/niet geschikt. 

                                                             

7 In dit hele proces bedoelen we met ‘jeugdbeschermer’ degene die vanuit de GI belast is met de voogdij over de jeugdige.  
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Wie: jeugdbeschermer, VanMontfoort 
 

2.6 Selectieproces: Voorstellen van 1 of 2 mogelijke kandidaten aan jeugdige. Eventueel een 
aantal contacten organiseren om elkaar beter te leren kennen en de kandidaten voor te 
stellen aan het netwerk -> matching kandidaat-burgervoogd aan de jeugdige. 
Wie: Jeugdbeschermer met jeugdige, eventueel met ondersteuning door VanMontfoort. 
 

2.7 Beslismoment (go/no go) op basis van matching (jeugdige, burgervoogd en 
jeugdbeschermer zeggen ‘ja’) en voldoen aan randvoorwaarden (voldoen aan criteria 
burgervoogd, wettelijke regelingen zijn uitgezocht en geregeld).   

 
Resultaat: Er is een kandidaat-burgervoogd voor deze jeugdige 
 
3. Voorbereiding kandidaat-burgervoogd 
 
3.1 Contactopbouw tussen jeugdige en kandidaat-burgervoogd (ook met gezinshuisouders en 

het (professionele) netwerk.  
Wie: Jeugdige en kandidaat-burgervoogd, evt. ondersteuning door jeugdbeschermer. 
 

3.2 Voorbereiden en scholen kandidaat-burgervoogd: oa in juridische aspecten voogdij 
(wettelijke regelingen, aansprakelijkheid), taken en plichten voogd, achtergrondsituatie 
jeugdige, inrichting jeugdhulp, tips en tops. 
Wie: Jeugdbeschermer, VanMontfoort, betrokken hulpverlener instelling/gezinshuishouder 
 

Resultaat: Kandidaat-burgervoogd en jeugdige zijn bereid tot daadwerkelijke gezagsoverdracht 
 
4. Voorbereiden gezagsoverdracht van jeugdbeschermer naar burgervoogd 
 
4.1 Bepalen welke ondersteuning/begeleiding de burgervoogd nog nodig heeft: van wie, welk 

type, welke frequentie, duur.  
Wie: Jeugdbeschermer, burgervoogd 

 
4.2 Bepalen welke ondersteuning de jeugdige (en netwerk) nog nodig heeft: van wie, welk type, 

welke frequentie, duur. Denk ook aan klachtregeling: waar kan de jeugdige terecht met 
vragen en/of klachten?  
Wie: Jeugdbeschermer, jeugdige 

 
4.3 Voorbereiding daadwerkelijke gezagsoverdracht volgens de procedure van de GI.  

Wie: Jeugdbeschermer, burgervoogd, jeugdige 
 

4.4 Beslismoment: rechtszitting waar de kinderrechter uitspraak doet.  
Wie: Jeugdbeschermer, burgervoogd, jeugdige 
 

Resultaat: Voogdij over jeugdige bij burgervoogd  
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Bijlage 4  Meer informatie 
 
Op de website www.burgervoogd.nl is uitgebreide achtergrondinformatie, met voorbeelden te 
vinden. Ook kunt u hier onder andere de volgende folders downloaden: 
 
• De folder Een band voor het leven, voor aspirant burgervoogden. 
• Het Kennisdocument burgervoogdij, voor burgervoogden die precies willen weten wat hun 

juridische rechten en plichten zijn. 
  

https://www.burgervoogd.nl
http://www.burgervoogd.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180215a-Burgervoogdij-een-band-voor-het-leven.pdf
http://www.burgervoogd.nl/wp-content/uploads/2017/06/Kennisdocument-burgervoogd_herzien-okt-2017.pdf
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