
De Jeugd- 
beschermingstafel



Er zijn zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van uw kind(eren).  
Deze zijn ernstig en bestaan vaak al langer. Als deze zorgen aan
houden of als de hulpverlening stagneert dan kan SAVE een Jeugd
beschermingstafel organiseren. Dit kan ook op verzoek van het 
lokale team van uw gemeente. 

Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt met u en uw kind besproken 
op welke manier er toch verandering kan komen. Misschien zijn er 
mogelijkheden om de zorgen weg te nemen, die nog niet zijn gezien 
of met elkaar zijn besproken. De situatie van uw kind staat centraal 
tijdens het overleg. Het doel is om tot een besluit te komen dat het 
beste is voor de veiligheid en ontwikkeling van uw kind. 

Wie zitten er aan de Jeugdbeschermingstafel?
SAVE nodigt ook de Raad voor de Kinderbescherming (Raad) uit 
voor het overleg. Een van de mogelijkheden is dat de Raad nader 
onderzoek gaat doen. De raad onderzoekt dan of verplichte hulp 
nodig is om de zorgen te verminderen. In dat geval verzoekt de Raad 
aan de Kinderrechter om een maatregel van kinderbescherming op 
te leggen. Het is dan ook belangrijk dat u en uw kind (vanaf 12 jaar) 
aanwezig zijn bij de Jeugdbeschermingstafel. 
 
De volgende personen zijn aanwezig:
•   u als ouder(s) met gezag
•   uw kind van 12 jaar of ouder
•   de medewerker, uw contactpersoon van SAVE, die zorgen heeft 

over u of uw gezin
•   een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
•   een voorzitter die leiding geeft aan het overleg
•   eventueel de medewerker van het lokale team of een andere 

hulpverlener die u en uw gezin helpen

U en uw kind kunnen iemand meenemen die u kan ondersteunen, 
bijvoorbeeld een vriend of familielid. Zij zijn alleen toehoorder.  
Dit betekent dat ze meeluisteren, maar geen input mogen leveren 
tijdens het overleg. Na afloop kunnen zij met u het gesprek nog eens 
doornemen.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al deze mensen zijn op de hoogte van de zorgen die er over u of uw gezin 
zijn. Alleen dan kunnen zij zich goed voorbereiden. Hulpverleners en  
vertrouwenspersonen kunnen alleen aansluiten of informatie ontvangen 
als u als ouder met gezag en/of uw kind van 12 jaar en ouder hiervoor 
toestemming geven.

Hoe werkt de Jeugdbeschermingstafel?
Tijdens de Jeugdbeschermingstafel vertelt de medewerker SAVE over de 
zorgen om uw kind en hoort u ook wat er nodig is om deze zorgen weg te 
nemen. De mening van u en uw kind is heel belangrijk. U kunt aangeven 
hoe u tegen de huidige situatie aankijkt en wat u denkt dat er nodig is 
voor de toekomst. Nadat iedereen zijn verhaal heeft verteld, worden met 
u afspraken gemaakt over de veiligheid van uw kind. Als dit niet goed lukt 
dan zal aan de Raad voor de Kinderbescherming worden gevraagd of zij 
wil onderzoeken of er een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is om de 
veiligheid voor uw kind te herstellen. De Jeugdbeschermingstafel duurt 
ongeveer één uur. 

Na de Jeugdbeschermingstafel
Het besluit en de gemaakte afspraken krijgt u toegestuurd. SAVE bewaart 
de gemaakte afspraken in uw dossier.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u deze bespreken met de medewerker SAVE.



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