
Samen 
aan de slag
met jouw 
netwerk 

Voor ouders 
en opvoeders

Samen op weg naar veiligheid
Het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of de 
sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) ondersteunen 
jouw gezin en andere hulpverleners. Meestal omdat 
er twijfels zijn of je kinderen veilig kunnen opgroeien.

Een consulent van het OCJ of SDJ onderzoekt samen 
met jou wat er misloopt en welke hulp nodig is om 
kinderen, jongeren en ouders te helpen. Kinderen en 
jongeren staan centraal, maar ook ouders, familie en 
vrienden kunnen erg belangrijk zijn.

Bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg gaat een 
consulent samen met jou en je gezin op pad. 
Bij de sociale dienst jeugdrechtbank adviseert een 
consulent een jeugdrechter, die beslist wat er moet 
gebeuren met je kinderen.

Omringd door jouw netwerk
Samen met jou willen we ervoor zorgen dat je 
kinderen veilig en kansrijk opgroeien. Als ouder 
ben je daarbij onmisbaar. 

Je staat er gelukkig niet alleen voor. Ook familie, 
vrienden, buren en leerkrachten kunnen helpen om 
jouw kinderen groot te brengen. 

We willen iedereen die belangrijk is in de opvoeding 
van je kind samenbrengen. Jij kan ons daarbij helpen. 
Zo kunnen we samen bespreken hoe we jou als ouder 
kunnen ondersteunen en wie er allemaal een rol kan 
spelen in het leven van je kinderen. We doen dit via 
een netwerkoverleg met alle mensen die betrokken 
zijn bij het traject dat we aangaan met je gezin.

#kansrijkopgroeien
Wij zijn er voor jou.  
Samen zoeken we naar oplossingen wanneer het 
even moeilijk loopt in je gezin. 
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Hoe pakken we 
  dit samen aan?

We nodigen jou en iedereen die van betekenis is in 
het leven van je kinderen uit om samen te komen.          
Die bijeenkomst noemen we een ‘netwerkoverleg’.

1

We zoeken een moment om iedereen bij elkaar te 
brengen. We zorgen er samen voor dat iedereen weet 
wie er rond de tafel zit en wat er van hem of haar 
verwacht wordt. 

2

We bespreken wat er goed gaat en wat er minder goed 
gaat. Belangrijk is dat iedereen aan het woord komt.  
We zoeken naar oplossingen hoe we jullie als gezin 
kunnen versterken.

3

Na het eerste netwerkoverleg, plannen we samen 
een of meerdere nieuwe momenten. Zo zorgen we 
ervoor dat iedereen betrokken blijft en kunnen 
we inschatten wat goed loopt of beter kan. We willen 
samen alle kansen grijpen om je gezin alle kansen     
te geven.

5

Samen maken we een plan waarin staat wie wat 
gaat doen om ervoor te zorgen dat je kind zich goed 
kan voelen en veilig is. Iedereen beslist zelf wat hij of 
zij gaat doen om het plan te laten lukken.
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