
Parkeergelegenheid :
•parkeergarage Mariënburg, Arsenaalgas 8, Nijmegen
•parkeergarage Kelfkensbos, Voerweg 2, Nijmegen
•parkeergarage Eiermarkt, Eiermarkt 20, Nijmegen

Locatie
Stadhuis Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen 
Tel. 14024

Centraal Station Nijmegen
Vanaf het centraal station is het ongeveer vijf minuten met de bus naar 
bushalte Plein 1944. Vanaf daar is het ongeveer vijf minuten lopen naar 
het Stadhuis.

JEUGD
BESCHERMINGSTAFEL
van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, 
Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, 
Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

JEUGD BESCHERMINGSTAFEL
Voor jeugdigen 



Waarom de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn zorgen over uw gezin en de veilige ontwikkeling van uw kind(eren). Deze zorgen 
heeft een hulpverlener met u besproken. De hulp de u tot nu toe kreeg, had niet voldoende 
resultaat. Daarom nodigen wij u uit voor een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel. Wij 
horen uw mening, u denkt mee over oplossingen en we maken afspraken met iedereen die 
aanwezig is. Besluiten worden genomen waar u bij bent.

Ook kinderen van twaalf jaar en ouder kunnen meedoen met het gesprek aan de  
Jeugdbeschermingstafel om hun verhaal te vertellen.

Wie zitten er aan tafel?
Aan de Jeugdbeschermingstafel zitten: 

• U en uw kind(eren), als ze ouder zijn dan 12 jaar;
• Iemand die u hebt uitgenodigd¹ ;
• Uw hulpverlener (de verzoeker);
• Iemand van het lokale team uit uw gemeente;
• De Raad voor de Kinderbescherming;
• Een jeugdbeschermer² ;
• De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel;
• De gedragswetenschapper van de Jeugdbeschermingstafel;
• De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel.

Voorbereiding
Uw mening in het gesprek is héél belangrijk. Het is nuttig om u voor te bereiden op het 
gesprek. U kunt dat doen door:

• Het laatste Veiligheidsplan dat u samen met de hulpverlener maakte nog een keer door 
te lezen;

• Vragen of dingen die u wilt vertellen vooraf op papier te zetten en mee te nemen;
• Een foto mee te nemen van uw kind(eren) als ze niet bij het gesprek kunnen zijn. 

 

Hoe verloopt het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel?
Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten; 

• De voorzitter maakt een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
• De voorzitter legt kort uit hoe het gesprek eruit gaat zien;
• Daarna mag u vertellen wat er goed gaat. En wat uw zorgen zijn en wat u denkt dat er 

nodig is;
• Er kunnen aan u en aan iedereen die bij het gesprek is vragen gesteld worden om de 

situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen;
• Daarna bespreken we aan de hand van het Veiligheidsplan dat u samen met de  

hulpverlener heeft gemaakt en/of welke veiligheidsafspraken ook nog nodig zijn, 
• en welke besluiten er moeten komen;
• Als alle afspraken zijn gemaakt, is het gesprek klaar. 

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

1. De hulpverlening van het lokale team gaat verder. Afspraken die eerder zijn gemaakt, 
worden aangepast of er komen nieuwe afspraken om de veilige ontwikkeling van u en 
uw kinderen te verbeteren.

2. Uw gezin krijgt een Jeugdbeschermer die, samen met de hulpverlener van het lokale 
team, de hulpverlening gaat organiseren. De jeugdbeschermer ziet toe op de veiligheid 
van uw kinderen. En ook op het nakomen van de afspraken.

3. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek om te kijken of er een  
kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De hulpverlener van het lokale team blijft 
tijdens dit onderzoek betrokken.

Direct na het gesprek maakt uw contactpersoon een afspraak voor het vervolg. De secretaris 
van de Jeugdbeschermingstafel stuurt u na de bespreking een verslag met daarin de  
afspraken.

Privacy
Een hulpverlener heeft u aangemeld voor de Jeugdbeschermingstafel. 
Hiervoor heeft hij of zij een Verzoek Tot Bespreking ingevuld. Nadat u dit 
gelezen heeft en alléén na uw toestemming wordt dit Verzoek gedeeld met 
de deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel. Zonder uw toestemming 
kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden in noodsituaties. Uw 
hulpverlener zorgt voor de bescherming van uw persoonsgegevens volgens 
de privacywet. Als u uw gegevens wilt inzien of wijzigen omdat ze niet cor-
rect zijn, geeft u dit door aan uw hulpverlener. Uw hulpverlener bewaart het 
Verzoek Tot Bespreking. De Jeugdbeschermingstafel bewaart de  
samenvatting. Hiervoor gelden de privacyregels en bewaartermijn van de 
gemeente. De rest van uw gegevens worden vernietigd.

¹ U mag iemand meenemen die u bij kan staan in dit gesprek, bijv. een vriend of 
familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. Ook als u een advocaat hebt, kan deze 
aansluiten bij de bijeenkomst. Deze persoon mag aanwezig zijn als toehoorder. Dit 
betekent dat hij/zij met u meeluistert, hij/zij komt niet aan het woord. U geeft van 
tevoren aan de secretaris door dat u iemand meeneemt naar het gesprek.
 ² Dit kan iemand zijn van Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker  
Stichting, Leger des Heils of Jeugd Veilig Verder.

Waarom de Jeugdbeschermingstafel
De Jeugdbeschermingstafel is een overleg omdat er zorgen zijn over jou 
of jouw gezin. Jouw hulpverlener maakt zich zorgen over jou en vraagt 
daarom een gesprek aan bij de Jeugdbeschermingstafel. Hij/zij heeft 
dit met jou besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel bespreken we 
wat jij en jouw gezin nodig hebben. Ook kijken we of de Raad voor de 
Kinderbescherming een onderzoek moet doen.

Kinderen ouder dan 12 jaar mogen meepraten. Voor jongere kinderen is 
het gesprek vaak nog te moeilijk. Als jij het gesprek ook te moeilijk vindt, 
kun je kiezen om niet naar het gesprek te komen. Zeg dit dan tegen de 
hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd.

Het overleg is op het Stadhuis in Nijmegen. Het is altijd op een 
donderdagmiddag.

Het gesprek
De gedragswetenschapper en een medewerker van de Raad voor de 
Kinderbescherming praten apart met jou om jouw verhaal te horen. Dit 
gesprek met jou alleen duurt maximaal een half uur. Je mag iemand 
meenemen die jou steunt. Bijvoorbeeld een vriend of familielid. Dit kan 
ook een hulpverlener zijn. De persoon die je meeneemt mag alleen 
luisteren en niet praten tijdens het gesprek. Zeg het zo snel mogelijk 
tegen de hulpverlener die het gesprek heeft aangevraagd als je iemand 
wilt meenemen. 

In het gesprek mag je alles zeggen en vragen wat jij belangrijk vindt. Het 
kan handig zijn om je vragen of opmerkingen van te voren op te 
schrijven en mee te nemen. In het gesprek met de 
gedragswetenschapper en de medewerker van de Raad voor de 
Kinderbescherming spreek je ook af wat er over jullie gesprek verteld 
mag worden aan de Jeugdbeschermingstafel. 

De Jeugdbeschermingstafel
Na dit gesprek gaat de Jeugdbeschermingstafel verder. Dan praten jouw 
ouder(s) en/of verzorger(s) en de hulpverlener die het gesprek heeft 
aangevraagd met de Raad voor de Kinderbescherming over de situatie 
bij jou thuis. 

We praten dus verder zonder dat jij daarbij aanwezig bent. Dit doen we 
omdat we het ook heel belangrijk vinden om apart met je ouder(s) en/of 
verzorger(s) te praten over jullie situatie.

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?
Er zijn 3 oplossingen mogelijk:

1.  Er komen extra afspraken over jouw thuissituatie. De hulpverlener  
blijft helpen en houdt ook in de gaten of jullie je houden aan de 
afspraken. En of de afspraken goed werken.

2.  Een jeugdbeschermer komt helpen bij de opvoeding. En organiseert 
samen met de hulpverlener de hulp aan jullie gezin. Zij maken 
afspraken met jullie en bepalen regels over de opvoeding. De 
jeugdbeschermer controleert ze.

3.  De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek of er een 
gezinsvoogd nodig is. Je ouders mogen dan niet meer alle belangrijke 
beslissingen over jullie gezin zelf nemen. Dat doen ze samen met de 
gezinsvoogd.

Meteen na het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel 
maakt de hulpverlener een afspraak voor het vervolg. 
De secretaris van de Jeugdbeschermingstafel stuurt 
je na het gesprek een verslag met daarin de afspraken.

Wat als ik niet kom?
Natuurlijk horen we graag jouw kant van het verhaal. 
Maar je bent niet verplicht om te komen. Kun je niet 
komen omdat je iets anders belangrijks hebt? Zeg dat 
dan tegen de hulpverlener die het gesprek heeft 
aangevraagd. Dan proberen we een andere afspraak 
te maken. Wil je niet bij het gesprek zijn? Dan besluit 
de Jeugdbeschermingstafel wat er moet gebeuren, 
zonder jouw verhaal gehoord te hebben.


