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Veilig loslaten
Informatie over burgervoogdij
voor voogden in de jeugdbescherming
Als voogd bij een gecertiﬁceerde instelling voor jeugdbescherming werkt u met hart en ziel. Ook
met kinderen die opgroeien in een gezinshuis of op een leefgroep. Toch is uw tijd beperkt, de
caseload groot. Noodgedwongen kent uw betrokkenheid grenzen. Zeker bij kinderen in een stabiele
situatie, die weinig aandacht vragen. Bovendien bent u waarschijnlijk niet de eerste voogd van
een kind. En ook niet de laatste.
Kinderen kunnen door dat alles het gevoel krijgen dat ze ‘van niemand’ zijn. Hoe mooi zou het zijn,
als er voor deze kinderen een betrokken particulier is die de voogdij uitoefent. Iemand die blijft, wat
er ook gebeurt. Iemand die voor hen opkomt, die hun belangen behartigt. Iemand op wie ze op
kunnen bouwen, jarenlang. Een anker

in de gewone wereld. Een burgervoogd.

De introductie van een burgervoogd betekent veel voor kinderen. Het gaat om een band voor het
leven. Vaak is die band er al, maar dan losser, zonder oﬃciële status. Wordt iemand burgervoogd,
dan neemt hij of zij de volledige verantwoordelijkheid voor het kind op zich. Wettelijk is er
geen verschil tussen de taken van een burgervoogd en van een voogd die bij een instelling werkt. In
de praktijk is het verschil groot. Een burger die de voogdij over een kind op zich neemt, raakt

intensief betrokken bij het leven van dat kind. Ook als het kind volwassen wordt.
Is burgervoogdij een mogelijkheid voor kinderen over wie u namens de gecertiﬁceerde
instelling de voogdij uitoefent? Lees dan vooral verder!
Deze folder is een uitgave van de Alliantie Burgervoogdij. De Alliantie wil burgervoogdij in ere herstellen en daarmee de
gewone burger weer een rol geven in de jeugdbescherming.

Voor welke kinderen
Burgervoogdij is niet voor alle kinderen een goed idee. De situatie van het kind moet bij voorkeur
stabiel zijn. Als vuistregel gaat het om kinderen en jongeren die een half jaar of langer in een
gezinshuis of leefgroep wonen. Het gaat daarbij om een perspectief biedende plaatsing – het is
de bedoeling dat het kind daar opgroeit tot in de volwassenheid. Bovendien moet er in het
sociale netwerk van het kind een stabiele volwassene te vinden zijn die stevig in zijn schoenen
staat en voldoende band heeft met het kind om deze rol op zich te nemen.

Kom in actie
Om burgervoogdij voor deze kinderen een kans te geven kunt u het volgende doen.
• Loop uw caseload aan voogdijkinderen langs. Zijn er kinderen die aan de bovenstaande
criteria voldoen?
• Zo ja, vindt u de situatie van het kind voldoende stabiel om het veilig los te kunnen laten als er
inderdaad een burgervoogd is die uw rol kan overnemen?
• Zo ja, bespreek deze mogelijkheid met het kind: ’Hoe zou jij het vinden als niet ik jouw voogd
zou zijn, maar iemand uit je eigen omgeving, die je goed kent en die er voor jou wil zijn? Wie
zou dat kunnen zijn? Misschien wil je daar eens over nadenken?’

Burgervoogden
Niet iedereen kan burgervoogd worden. 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 kan en wil samenwerken met de instellingen waar het kind mee te
maken krijgt en met het sociale netwerk van het kind, waaronder de ouders. Iemand die een
veilige en warme band kan opbouwen en bereid is om er te zijn op belangrijke momenten in het
leven van een kind.
Burgervoogden staan er niet alleen voor. De Alliantie Burgervoogdij bouwt aan een gemeenschap
van burgervoogden, die elkaar online en in de echte wereld ontmoeten en ervaringen
uitwisselen. Zo nodig kunnen burgervoogden de hulp inroepen van juristen en
gedragsdeskundigen van de gecertiﬁceerde instellingen, georganiseerd via de Alliantie
Burgervoogdij.

Hoe gaat het verder
Is burgervoogdij voor een kind een realistische mogelijkheid, neem dan contact op met de
Alliantie Burgervoogdij. We informeren u graag over de wettelijke regels en de methodische
stappen. Wij denken graag mee over de matching van kind en burgervoogd. En als het zover is,
ondersteunen we u graag bij de daadwerkelijke overdracht van de voogdij, via de kinderrechter.

Ga naar www.burgervoogd.nl voor meer
informatie over burgervoogdij en ervaringen
van andere voogden bij gecertiﬁceerde
instellingen.
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