AAN DE SLAG MET
BURGERVOOGDIJ
INFORMATIE VOOR
GEMEENTEN

HOE MOOI ZOU HET ZIJN...
EEN GEWOON MENS
IEMAND DIE BLIJFT
VOOR 3.000 VERGETEN KINDEREN

OOK IN UW GEMEENTE!

Geïnteresseerd?
De website www.burgervoogd.nl is het platform waar we alle informatie en kennis over
burgervoogdij verzamelen en delen. Aanmelden voor een nieuwsbrief of voor de
Alliantie Burgervoogdij kan ook via deze website.
Gemeenten die een project rond burgervoogdij willen opstarten kunnen contact
opnemen met:
Mariska van der Steege
info@mariskavandersteege.nl / 06 35 11 54 29
Hans Nusse
hans.nusse@outlook.com / 06 82 62 18 44
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WAAROM EEN BURGERVOOGD

BURGERVOOGD:
EEN GEWOON MENS

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-opafstand. Voogden wisselen bovendien nogal eens.
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. Een volwassene die de voogdij op zich
neemt, met alle rechten en plichten die daarbij
horen. 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.
NOMADIC
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ROL VOOR GEMEENTE

'IN ERE HERSTELLEN' VAN
BURGERVOOGDIJ
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 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
voor jeugdbescherming.
Het gaat om ‘vergeten kinderen’, waar de
gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.
Burgervoogdij kan ervoor zorgen dat zij weer
gezien worden.
Het pilotproject ‘Burgervoogd in ere hersteld’ (zie
pagina 6) heeft veel kennis en inzichten
opgeleverd. De belangrijkste daarvan is dat
overdragen van de voogdij van een
gecertificeerde instelling (voogd rechtspersoon)
naar een voogd natuurlijk persoon kan binnen het
huidig wettelijk kader.

Als gemeente voert u de regie. Het gaat om uw
kinderen. U kunt de mogelijkheden openen om de
voogdij over kinderen van een professional bij een
gecertificeerde instelling over te dragen naar een
voogd natuurlijk persoon.
Een ander belangrijk inzicht is dat jongeren zelf
krachtige wervers zijn van burgervoogden! In
vrijwel iedere kring rond een kind is een aspirantburgervoogd te vinden. Deze mensen schrikken
vaak niet terug voor kosten, maar ze willen wel
precies weten waar ze aan beginnen.
Wat we gezien hebben, is dat er (inhoudelijke en
juridische) ondersteuning van burgervoogden
nodig is, evenals een financiële tegemoetkoming
voor structurele of onverwachte kosten.
Daarnaast is een stabiele woonplek en een
uitgelijnd traject van de jeugdige richting
volwassenheid van belang als voorwaarde voor
succesvolle burgervoogdij.
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AAN DE SLAG MET
BURGERVOOGDIJ
Als gemeente bent u aan zet. Stel vast dat meer
duurzame relaties nodig zijn voor voogdijkinderen. Vind consensus bij alle betrokken
partijen in de jeugdbescherming voor dit idee.

Start als gemeente een project rond burgervoogdij
voor voogdijkinderen die in een gezinshuis of
leefgroep wonen. Geef dit project enige ambitie,
bijvoorbeeld: Voor de helft van de voogdijkinderen
uit onze gemeente die in een gezinshuis of
leefgroep wonen realiseren we een
gezagsoverdracht van de Gecertificeerde Instelling
naar een burgervoogd.
Zorg voor een ‘vliegwiel’, iemand met kennis van
zaken die in gesprek gaat met voogden van
gecertificeerde Instellingen, jeugdigen, aspirantvoogden, gezinshuisouders en anderen van
jeugdhulpaanbieders waar de jeugdige verblijft.
Wijs een projectleider aan en stel een
projectgroep samen vanuit de betrokken
organisaties. De projectgroep monitort de
uitvoering van het project, neemt belemmeringen
weg in de eigen organisatie en stimuleert waar
nodig het realiseren van gezagsoverdracht.
Maak gebruik van de kennis en expertise die
beschikbaar is via de Alliantie Burgervoogdij.
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UIT HET SWING-PROJECT
Om burgervoogdij weer 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 vernieuwingsgelden voor de
jeugdbescherming die het Nederlands Jeugdinstituut beschikbaar heeft gesteld voor SWING.

In dit project verkenden we vanaf ‘papier’ voor 26 kinderen of een gezagsoverdracht naar een
burgervoogd een optie was. We voerden gesprekken met 16 van deze kinderen, hun voogden van
een gecertificeerde Instelling, aspirant-burgervoogden, gezinshuisouders en mentoren/
behandelcoördinatoren van leefgroepen.
Om aspirant-burgervoogden goed te kunnen informeren en voorlichten hebben we gedurende het
project de benodigde juridische informatie uitgezocht en verzameld in een ‘kennisdocument’. Ook
hebben we een voorlichtingsfolder voor aspirant-burgervoogden samengesteld.
Tijdens het project heeft geen gezagsoverdracht van de voogd van de Gecertificeerde Instelling naar
burgervoogd plaats gevonden. Het voorbereiden van een gezagsoverdracht is een langdurig proces
dat tijd vraagt. Er is (nog) geen financiële regeling voor burgervoogdij, waardoor aspirantburgervoogden vanwege de structurele en mogelijk onvoorziene kosten van een gezagsoverdracht
afzien. Ook is een stabiele plaatsing van het kind van belang, burgervoogden zien over het
algemeen op tegen het regelwerk dat komt kijken bij een nieuwe indicatie voor een woonplek voor
het kind. Burgervoogden willen kunnen terugvallen op inhoudelijke en juridische expertise na de
gezagsoverdracht.
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ALLIANTIE
BURGERVOOGDIJ

ONZE MISSIE
Half juni 2017 lanceerden we de Alliantie
Burgervoogdij. Deze alliantie vindt dat te veel
kinderen die in een gezinshuis of een leefgroep
wonen onder voogdij staan van een
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming.
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 voogdijkinderen gelukt zijn de voogdij
over te dragen aan een burgervoogd. Dat is de
missie van de Alliantie Burgervoogdij.
De Alliantie Burgervoogdij werkt aan deze missie
door de zichtbaarheid en bekendheid van de
burgervoogd te vergroten. Via website, publiciteit
en campagnes verspreidt zij de inzichten uit het
SWING project 'De Burgervoogd in ere hersteld'.
Daarnaast wil de Alliantie:
Meer ervaringen opdoen door nieuwe projecten
op te zetten in samenwerking met gemeenten en
GI's voor jeugdbescherming.

Ervaringen uit de praktijk verzamelen en
ontsluiten voor andere belangstellenden.
Lobbyen voor ondersteunende regelgeving, zodat
burgervoogden op dezelfde regelingen een
beroep kunnen doen als ouders. Er moet een
aanvullende regeling komen voor bijkomende en
onverwachte kosten.
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 vormen voor
(aspirant)burgervoogden en personen die de
missie ondersteunen.
De kerngroep van de Alliantie bestaat uit: Mariska
van der Steege, Hans Nusse, Evelyn Wielheesen
(Jeugdbescherming Gelderland), Annemieke de
Vries (Gezinspiratieplein), Elise Sondorp
(VanMontfoort) en Kees Dijkman. Verder kan
iedereen die burgervoogdij een warm hart
toedraagt en actief wil bijdragen aan de verdere
ontwikkeling hiervan zich aansluiten.

WWW.BURGERVOOGD.NL

