
Familiegroepsplan



Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk.  Bij zorgen over het 
opvoeden en opgroeien  van uw kind(eren) kan het zijn dat SAVE is 
ingeschakeld.

Bij de start van uw samenwerking met SAVE zet u samen met de 
mede werker en eventuele andere professionals op een rij wat er 
goed gaat en minder goed gaat in de opvoeding en bij het opgroeien. 
Dat gesprek gaat ook over wat u wilt bereiken. U kunt zoveel mogelijk 
uw netwerk bij die gesprekken betrekken. Bijvoorbeeld  familie, 
vrienden, buren, collega’s, leerkrachten, mensen vanuit uw geloofs-
gemeenschap of een vereniging waar u lid van bent. Zij kunnen u 
steunen.

Vervolgens stelt de medewerker vast wat er in ieder geval nodig is  
om de opvoed- of opgroeisituatie goed genoeg te maken: de voor-
waarden. Tot slot maakt u een plan om de situatie te verbeteren. 

Familiegroepsplan
Wanneer u ervoor kiest dit plan te maken zonder regie van SAVE, 
noemen we dit een familiegroepsplan. U betrekt dan mensen bij het 
plan die belangrijk voor u zijn, uw netwerk. In het familiegroepsplan 
staat hoe u de voorwaarden gaat realiseren. Ook staat beschreven 
hoe u dit aanpakt. Wat kunt u zelf doen? Hoe gaat uw netwerk u 
ondersteunen? Wie doet wat? Welke hulp van professionals heeft u 
daarbij nodig?

Recht, geen plicht
U heeft het recht een familiegroepsplan te maken. Dit is in de Jeugd-
wet vastgelegd. Het is geen plicht. Indien u ervoor kiest om geen 
familiegroepsplan te maken, is dat ook akkoord. Geef dit dan duide-
lijk aan bij de medewerker die bij u betrokken is. In dat geval zal de 
medewerker SAVE samen met u een plan vormgeven. 

De Jeugdwet maakt drie uitzonderingen waarin het recht op een 
familiegroepsplan niet geldt:
1.  Indien concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind  

maken dat hiervan moet worden afgezien of de belangen van het 
kind daardoor geschaad zouden worden. 

2. Bij een jeugdreclasseringsmaatregel.
3. Bij voogdij na gezagsbeëindiging.



Zijn er vormen voor een familiegroepsplan? 
U maakt dit plan zonder de regie van zorgprofessionals. U bepaalt zelf  
hoe u een familiegroepsplan opstelt. De wet stelt hieraan geen eisen.  
Er zijn verschillende vormen mogelijk. U kunt samen met uw netwerk  
een onafhankelijke derde inschakelen om het plan te maken. Organisaties 
die dit doen zijn bijvoorbeeld de Eigen Kracht Centrale en Eigen Plan.  
Meer informatie vindt u op www.eigen-kracht.nl, www.eigen-plan.nl en 
www.familiegroepsplan.nl.
U kunt zelf ook een bijeenkomst organiseren om een plan op te stellen. U 
kunt ook mensen uit uw omgeving of een professional vragen u te helpen 
bij bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst. Belangrijk is dat u 
de regie blijft houden en zelf keuzes maakt over welke ondersteuning u 
nodig heeft. Het digitale hulpmiddel ‘Samen1plan’ kan u hierbij helpen. 
Hierin kunt u doelen en afspraken over hulp en ondersteuning vastleggen. 
Meer informatie vindt u op www.samen1plan.nl. 

Tot slot
Het is belangrijk dat het familiegroepsplan op tijd klaar is en de mede-
werker SAVE zal met u afspreken binnen welke termijn. De medewerker 
SAVE beoordeelt of het plan voldoende past bij de gestelde voorwaarden. 
Zo nodig kunt u het plan nog aanpassen. Nadat het plan is goedgekeurd, 
neemt de medewerker SAVE dit plan als uitgangspunt. Natuurlijk kan er 
aan uw situatie iets veranderen, waardoor uw plan niet meer past. Dan 
kunt u uw plan aanpassen of een nieuw plan schrijven op basis van een 
nieuwe vraag.

Meer informatie over het familiegroepsplan kunt u vinden op de factsheet 
‘Het familiegroepsplan’ van de VNG. 



SAVE 
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid en komt in beeld als er  
zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. De mede-
werker SAVE zoekt samen met het kind, gezin, netwerk en de lokale 
hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel  
van een veilige opvoed- en opgroeisituatie.

SAVE biedt (preventieve) jeugdbescherming en voert maatregelen  
van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. 

SAVE is onderdeel van  
Samen Veilig Midden-Nederland

De contactgegevens van de  
verschillende SAVE regio’s vindt u op  
www.samen-veilig.nl onder Contact 
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