
WSS JB&JR voert kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclasserings-
maatregelen en begeleiding zonder maatregel uit. 

Zij worden ingeschakeld als de kinderrechter een kinderbeschermingsmaat-
regel uitspreekt over kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders 
met een beperking. Deze kinderen hebben baat bij aangepaste zorg. Ons 
streven is deze maatregel zo kort mogelijk te laten duren. We onderzoeken, 
en zetten daar optimaal op in, of de (sociale) omgeving van het kind inge-
zet kan worden om binnen het gezin ondersteuning te bieden en daardoor 
mede de veiligheid van het kind te vergroten. Bekendheid met zowel de 
gehandicaptenzorg als de jeugdzorg is een voorwaarde om tot een goede en 
adequate hulpverlening te komen.

Kinderbeschermingsmaatregelen

Begeleiding zonder maatregel 
Op verzoek van de gemeenten zet de WSS JB&JR in op een samenwerking 
met ouders, kind en andere betrokkenen, met als doel de veiligheid van een 
kind te borgen. Ouders werken vrijwillig mee en zijn bereid om met beno-
digde instanties samen te werken om gedurende een periode van een aantal 
maanden de opvoedsituatie aanzienlijk te verbeteren. Het gaat om een inten-
sieve vorm van begeleiding. Zijn de zorgen na de afgesproken periode nog 
aanwezig, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld.

Voorlopige Ondertoezichtstelling
Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en na een beschikking 
van de kinderrechter voert de WSS JB&JR de voorlopige ondertoezichtstel-
ling uit. Op grond van een eerste veiligheid check wordt onmiddellijk hulp 
opgestart, gericht op het direct veiligstellen van het bedreigde kind en het 
verbeteren van de opvoedingssituatie, voor de duur van drie maanden. 
Zo nodig vraagt de Raad voor de Kinderbescherming of de WSS JB&JR een 
(voorlopige) machtiging uithuisplaatsing aan en plaatst het kind in een 
passende voorziening (zoals een pleeggezin, gezinshuis of instelling). 
In deze periode verricht de Raad voor de Kinderbescherming nader onder-
zoek naar de bedreigde ontwikkeling van het kind, de opvoedingssituatie 
en de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel.

Ondertoezichtstelling
Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en na een beschikking 
van de kinderrechter voert de WSS JB&JR de ondertoezichtstelling uit ten 
behoeve van kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een 
beperking. De problematiek wordt in kaart gebracht en passende hulpverlening 
opgestart. Deze is gericht op het afwenden van de bedreigde ontwikkeling 
van het kind en het verbeteren van de opvoedingssituatie. In de uitvoering V
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van de ondertoezichtstelling staat de aandacht voor de specifieke hulpvraag 
van het kind en zijn ouders en het vinden van een passend antwoord hierop 
centraal. We betrekken hier actief het netwerk van het gezin en werken nauw 
samen met het gemeentelijk jeugddomein. Uitgangspunt is het veiligstellen 
van gezinsopvoeding door ouders. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, streeft de 
jeugdzorgwerker bij voorkeur naar plaatsing in een pleeggezin. Alleen wanneer 
dit niet mogelijk is, of geen passend antwoord biedt op de hulpvraag van het 
kind, wordt gekozen voor plaatsing in een residentiële voorziening. 

Voorlopige voogdij
Wanneer uit voorlopig onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming 
blijkt dat in het ouderlijk gezag tijdelijk niet kan worden voorzien, kan voor-
lopige voogdij worden opgelegd. Wanneer het om een kind met een beper-
king of een kind met ouders met een beperking gaat, kan deze voorlopige 
voogdij door de WSS JB&JR uitgevoerd. Gedurende de voorlopige voogdij 
doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar een permanente 
gezagsvoorziening. 

Tijdelijke voogdij
In enkele gevallen komt het voor dat in afwachting van het begin van een 
voogdij, of ter vervanging van de voogd, een tijdelijke voogdij wordt uit-
gesproken. De situatie doet zich dan namelijk voor dat er een leemte is in 
de voogdijvoorziening. Daarbij kan gedacht worden aan de situatie dat de 
testamentaire voogd zich nog wil beraden over zijn benoeming, of dat er 
onbekendheid is over het bestaan of de verblijfplaats van de voogd. Indien 
het gaat om een kind met een verstandelijke beperking en er tijdelijke voog-
dij wordt uitgesproken, kan de maatregel vervolgens worden uitgevoerd door 
de WSS JB&JR. Zodra de omstandigheden zijn veranderd, wordt de tijdelijke 
voogd door de rechter ontslagen. 

Voogdij
Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en na beschikking 
van de kinderrechter, voert de WSS JB&JR de voogdij uit ten behoeve van 
kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking. 
In een aantal gevallen is de uitvoering van de voogdij een vervolg op de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling. In die situatie is gebleken dat ouders, 
ondanks intensieve hulp van de jeugdzorgwerker, niet in staat zijn het 
gezag over hun kinderen in te vullen en is er geen perspectief op verbetering 
van de opvoedingssituatie en herstel van gezinsopvoeding door ouders. De 
omgangsregeling met ouders en hun betrokkenheid bij de opvoeding wordt 
zoveel mogelijk in stand gehouden. 
De WSS JB&JR heeft tevens de voogdij over een aanzienlijk aantal kinderen 
met een beperking waarvan de ouders zijn overleden of in het buitenland 
verblijven. Ook geadopteerde kinderen die later aanzienlijk beperkt bleken 
en om die reden niet bij adoptieouders konden opgroeien en kinderen die 
vanwege hun beperking zijn ‘afgestaan’ komen vaak onder voogdij van de 
WSS JB&JR.

Nazorg
In samenspraak met de gemeente kan de WSS JB&JR nazorg bieden in de 
vorm van vrijwillige begeleiding. We begeleiden bijvoorbeeld jongeren 
naar andere vormen van jeugdhulp of bereiden hen voor op hun leven als 
volwassene. 
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