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Ondertoezichtstelling (OTS)

De jeugdbeschermer komt kennismaken met jou en je 
ouders. Hij/zij zal uitleggen wat de ondertoezichtstelling 
betekent. Als je dingen niet begrijpt kun je dat vragen.

Gezinsplan

Om er samen voor te zorgen dat jouw situatie verbe-
tert zal de jeugdbeschermer in gesprek gaan met jou en 
je ouders. Bijvoorbeeld: hoe het thuis gaat, hoe het op 
school gaat en wat je in je vrije tijd doet. De jeugdbe-
schermer kan ook contact opnemen met andere men-
sen die voor jou belangrijk zijn, zoals familie of school.
Als de jeugdbeschermer voldoende weet, maakt hij een 
gezinsplan. In dit plan staat wat er nodig is om jouw
situatie te verbeteren. In het plan staan ook de afspraken 
wie wat gaat doen.
Het is fijn als iedereen het met elkaar eens is over het 
plan. Jouw mening over het plan en die van je ouders 
worden apart in het plan vermeld. Je ouders, maar ook jij, 
moeten je aan de gemaakte afspraken houden.
In de loop van de tijd wordt het plan aangepast en worden 
de (nieuwe) afspraken vastgelegd. In ieder geval neemt 
de jeugdbeschermer regelmatig contact met jou en je 
ouders op om te kijken of de situatie voor jou verbetert.

Hulp van andere mensen

De jeugdbeschermer kan ook aan anderen vragen om jou 
en je ouders te helpen. Bijvoorbeeld dat er iemand bij jul-
lie thuis komt om je ouders te helpen bij jouw opvoeding. 
Soms heeft de jeugdbeschermer meer informatie nodig 
om de problemen goed op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld 
door een psycholoog of pedagoog in te schakelen.

Een ondertoezichtstelling? 
Wat kun je verwachten?

Thuis wonen of ergens anders?

Het is heel belangrijk dat kinderen bij hun ouders wo-
nen. Als je onder toezicht bent gesteld betekent dit niet 
dat je dan ook ergens anders gaat wonen. De bedoeling 
is juist dat de situatie bij jou thuis beter wordt. Soms is 
het toch beter dat je voor kortere of langere tijd ergens 
anders gaat wonen, bijvoorbeeld in een pleeggezin of 
in een groep. De kinderrechter moet hier dan toestem-
ming voor geven. Dit heet een machtiging uithuisplaat-
sing. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan. 
Jouw ouders blijven ook dan zo veel mogelijk betrok-
ken bij jouw opvoeding en ontwikkeling.
Of je nu thuis woont of ergens anders, je kunt altijd bij 
de jeugdbeschermer terecht als je vragen hebt.

Wat wordt er van jou verwacht?

De hulp en steun van je jeugdbeschermer is verplicht 
en kan niet worden afgezegd. Een spelregel is dat je alle 
afspraken nakomt. De afspraken met je jeugdbescher-
mer, maar ook met andere mensen die komen helpen.
Kunnen jij of je jeugdbeschermer om de een of andere 
reden een afspraak niet nakomen? Dan laat jij of je 
jeugdbeschermer dit op tijd weten. Verder is het be-
langrijk dat jij en je ouders de jeugdbeschermer op de 
hoogte houden van alle belangrijke gebeurtenissen of 
veranderingen in je leven.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

De kinderrechter kan een ondertoezichtstelling uitspre-
ken voor maximaal een jaar.
Als het na een jaar of zelfs al binnen een jaar weer goed 
gaat met je ouders en jouw opvoeding, dan kan de 

Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Friesland, omdat er zorgen zijn over jouw ontwikkeling. Een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) van 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid komt helpen om jouw opvoedingssituatie te verbeteren. 
Hij of zij mag zich bemoeien met jouw opvoeding. Je ouders mogen belangrijke beslissingen over 
jou niet meer alleen nemen, maar moeten dit samen doen met de jeugdbeschermer.
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jeugdbeschermer vertrekken. Als dat niet zo is, kan Re-
giecentrum Bescherming en Veiligheid aan de kinder-
rechter vragen om de ondertoezichtstelling te verlen-
gen, met weer maximaal een jaar. Er komt dan weer een 
zitting bij de kinderrechter waarbij jij, je ouders en je 
jeugdbeschermer hun mening geven. De kinderrechter 
beslist. Als je 18 jaar wordt stopt de ondertoezichtstel-
ling in ieder geval.

Hoe bereik je je jeugdbeschermer?

De jeugdbeschermer maakt afspraken met jou over 
wanneer en hoe jullie contact hebben en wat de werk-
dagen van de jeugdbeschermer zijn. Als de jeugdbe-
schermer er niet is, kun je de voicemail inspreken. De 
jeugdbeschermer belt je dan zo snel mogelijk terug. Als 
je jeugdbeschermer vrij of ziek is, dan kun je het alge-
mene nummer bellen en naar een collega van de jeugd-
beschermer vragen. In heel dringende gevallen kun je 
kan Regiecentrum Bescherming en Veiligheid ook in de 
avonduren en in het weekend bellen, op het algemene 
telefoonnummer (058) 2333777.

Hoe gaan we om met jouw gegevens en 
eventuele klachten?

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft een pri-
vacyreglement. Hierin staat welke gegevens wij in een 
dossier mogen vastleggen en hoe wij met jouw per-
soonlijke en vertrouwelijke gegevens moeten omgaan. 
In principe geven wij geen informatie aan anderen zon-
der jouw toestemming.
Als wij informatie over jou opvragen bij andere organi-
saties laten wij je dit altijd weten. Je hebt het recht om 
jouw gegevens in het dossier in te zien. Meer informa-
tie staat in de folder Privacyregels.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft ook 
een klachtenreglement. Ben je niet tevreden over hoe 
je jeugdbeschermer met jou omgaat? Bij voorkeur zien 
wij dat jij en de betrokken medewerker het probleem 
samen uitpraten. Kom je er samen niet uit, of wil je 
een dergelijk gesprek niet voeren, dan kun je een klacht 
indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
De folder Klachten over Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid legt uit hoe dat moet.
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Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld) vormen samen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid


