CONTINUÏTEIT VOOR HET KIND
BURGERVOOGDIJ BIJ EEN
GEZAGSBEÏNDIGENDE MAATREGEL
Beëindiging van het ouderlijk gezag is
een ingrijpende stap. Een laatste
keuze in het belang 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.
De voogdij over deze kinderen is vrijwel
altijd belegd bij een gecertificeerde
instelling voor jeugdbescherming.
Voogden doen hun werk met hart en
ziel. Toch is hun tijd beperkt, de caseload groot. Hun betrokkenheid kent
grenzen, noodgedwongen. Bovendien
wisselen voogden nogal eens. Veel
kinderen zien tot hun achttiende meerdere professionele voogden aan zich
voorbijtrekken. 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 be-hartigt.
Iemand op wie ze op kunnen bouwen,
jarenlang. Een anker in de ‘gewone
wereld’. Een burgervoogd.

INFORMATIE VOOR
MEDEWERKERS VAN DE
RAAD VOOR DE
KINDERBESCHERMING
Een burgervoogd is iemand die de voogdij heeft over een
minderjarig kind dat niet bij hem of haar opgroeit. Een
burgervoogd is en blijft intensief betrokken bij het kind.
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.
Op de website www.burgervoogd.nl vindt u uitgebreide
informatie over burgervoogdij, wat erbij komt kijken, voor
welke kinderen het een goed idee is en welke ondersteuning er beschikbaar is.

VOOR WELKE KINDEREN

BURGERVOOGDEN

Beëindiging van het ouderlijk gezag en het
aanstellen van een burgervoogd kan in
verschillende situaties aan de orde komen.

Burgervoogdij is een wettelijk alternatief voor
voogdij door een gecertificeerde instelling. Een
natuurlijk persoon kan door de rechter aangesteld
worden als voogd over een minderjarige, met alle
rechten en plichten die daarbij horen. Het kind
woont niet bij de burgervoogd, maar in een
gezinshuis, leefgroep of pleeggezin.

Het kind woont al enige tijd 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 gezinsvoogd verzoekt om
beëindiging van het gezag van de ouders.
Vooral in deze situatie kan burgervoogdij een
goed alternatief zijn.
Het kind woont al enige tijd in een pleeggezin
en zal daar ook blijven. De gezinsvoogd
verzoekt om pleegoudervoogdij, maar de
pleegouders willen die verantwoordelijkheid
liever niet. Ook in dat geval is een burgervoogd
een reële mogelijkheid.
Het kind is in een acute situatie met een
voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) uit huis
geplaatst. Het gaat om ouders van wie u weet
dat hun opvoedingsvaardigheden ernstig
tekortschieten. Bijvoorbeeld door eerdere
uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes.
Daarom overweegt u (bij de start of na verloop
van tijd, als de situatie van het kind wat meer
gestabiliseerd is) om beëindiging van het gezag
te vragen, zodat snel duidelijk is voor het kind
en voor alle andere betrokkenen hoe het
verder gaat.
In al deze gevallen is burgervoogdij alleen mogelijk 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. 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, 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.

KOM IN ACTIE
Overweegt u als raadsonderzoeker een gezagsbeëindigende maatregel? Kent u iemand in het
sociale netwerk van het kind die voldoende band
met het kind heeft om de rol van voogd op zich te
nemen? Zo ja, bespreek deze mogelijkheid met
de betrokkenen. Reageren zij positief? Neem dan
contact op met de Alliantie Burgervoogdij. We
informeren u graag over de mogelijkheden. En we
ondersteunen de betrokkenen graag, bij de
overdracht van het gezag en daarna.
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