EEN BURGER
ALS VOOGD
INFORMATIE VOOR
MEDEWERKERS IN
DE RESIDENTIËLE
JEUGDZORG
Veel kinderen die op een leefgroep of in een gezinshuis wonen, hebben een
voogd. Dat betekent dat de eigen ouders geen gezag meer hebben over het
kind. Dat gezag is door de rechter aan een ander toegewezen. Nu is dat nog
vrijwel altijd een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. De voogd is
dan een professionele jeugdbeschermer, in dienst van die gecertificeerde
instelling. Maar dat hoeft niet. Er is een alternatief. De rechter kan de voogdij ook
opdragen aan een particuliere persoon uit het sociale netwerk van het kind. Zo
iemand heet: een burgervoogd.
Burgervoogdij is nog niet zo bekend. Maar hun aantal groeit. En 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 wil en
kan samenwerken met u als dagelijkse verzorger van het kind én met de mensen
uit het sociale netwerk van het kind, onder wie zo mogelijk 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 het kind.
Burgervoogden staan er niet alleen voor. De Alliantie Burgervoogdij bouwt aan
een gemeenschap van burgervoogden. Zo nodig kunnen burgervoogden de hulp
inroepen van de Alliantie, voor gedragswetenschappelijke ondersteuning,
juridisch advies en praktische hulp.
Voor u als medewerker in de residentiële jeugdzorg is het om twee redenen
belangrijk om iets meer te weten over burgervoogdij.
U kent een kind dat een burgervoogd heeft.
U kent een kind voor wie burgervoogdij een optie zou kunnen zijn.

BURGERVOOGDIJ ALS KANS
VOOR EEN KIND
Voogden bij gecertificeerde instellingen doen hun werk met
hart en ziel. Toch is hun tijd beperkt, de caseload groot.
Bovendien wisselen ze nogal eens van functie of van baan.
Veel kinderen zien in hun leven een handvol of meer
professionele voogden aan zich voorbij trekken. Kinderen
kunnen daardoor 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 kunnen bouwen,
jarenlang. Een anker in de gewone wereld. Een burgervoogd.
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 bij u in de instelling wonen. Het gaat dan om een
perspectief biedende plaatsing - het is de bedoeling dat het
kind bij u opgroeit tot in de volwassenheid.
Om burgervoogdij voor deze kinderen een kans te geven
kunt u het volgende doen.
Loop (in gedachten of op papier) alle kinderen bij u op
groep na. Burgervoogdij zou een kans kunnen zijn voor
kinderen die al wat langer bij u wonen, die voorlopig nog
wel blijven en die nu een professionele voogd hebben.
U hebt nu een 'shortlist' van kinderen die mogelijk in
aanmerking komen voor burgervoogdij. De volgende vraag
is of u mensen kent in het sociale netwerk van het kind,
die deze rol op zich zouden kunnen nemen.
Als dat zo is, bespreek deze mogelijkheid dan met het
kind én met de huidige voogd. Het zal van de situatie
afhangen met wie u hier als eerste over begint. Overdracht
van de voogdij naar een burgervoogd kan namelijk niet (en
is ook geen goed idee) zonder medewerking van de huidige
voogd bij de gecertificeerde instelling. Daarom kan het
verstandig zijn om hier eerst de voogd over te polsen.
Wilt u verder gaan en samen met het kind en de huidige
voogd werken aan de overdracht naar een burgervoogd,
neem dan contact op met de Alliantie Burgervoogdij
voor meer informatie en ondersteuning bij de volgende
stappen.

KIND MET EEN
BURGERVOOGD
Heeft of krijgt een kind bij u op de
leefgroep een burgervoogd? De
wettelijke taken van deze voogd zijn
niet anders dan die van een voogd bij
een instelling. Maar in de praktijk zijn
er wel degelijk verschillen.
Een burgervoogd is over het
algemeen nauw betrokken bij het
leven van het kind. Dat betekent
dat u vaker contact zult hebben
met de burgervoogd. U kunt de
voogd altijd bereiken, ook buiten
kantooruren en ook in het
weekend en tijdens vakanties.
Burgervoogden kennen de weg in
de residentiële jeugdzorg minder
goed dan professionals. De
stappen die u nodig vindt voor het
kind en waarvoor u de
toestemming van de voogd nodig
hebt, vragen daardoor soms wat
meer uitleg.
Vaak is de burgervoogd erbij op
belangrijke momenten voor het
kind, zoals de schoolmusical,
sportwedstrijden of verjaardagen.
Daardoor kan burgervoogdij een
beetje lijken op de rol die ouders
spelen die nog wel het gezag
hebben over hun kind.
Tegelijkertijd is het goed om u te
realiseren - ook voor de
burgervoogd zelf - dat de
verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse opvoeding ligt bij de
instelling. Bij u dus, en niet bij de
burgervoogd.
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