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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel 1.1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: 
– familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld 

door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen 
die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren; 

II

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel e wordt «, en» vervangen door een 
puntkomma. 

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door «; 
en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het 
verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van 
artikel 4.1.1a en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. 

III

Na artikel 4.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting
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Artikel 4.1.1.a  

Bij het uitvoeren van artikel 4.1.1 en indien sprake is van vroege 
signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen biedt de jeugdhulpaanbieder of de gecertifi-
ceerde instelling als eerste de mogelijkheid om, binnen een redelijke 
termijn, een familiegroepsplan op te stellen. Het voorgaande is niet van 
toepassing op de gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert 
of die de voogdij uitoefent in het geval dat de ouders ontheven of ontzet 
zijn uit het ouderlijk gezag. Slechts indien de ouders aan de jeugdhulpaan-
bieder of de gecertificeerde instelling te kennen hebben gegeven dat zij 
geen gebruik wensen te maken van de in de eerste zin bedoelde 
mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind 
hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins 
geschaad worden, kan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde 
instelling hier vanaf zien. 

IV

Artikel 4.1.2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «Het uitvoeren van artikel 4.1.1 
omvat» vervangen door: Indien afgezien wordt van het opstellen van een 
familiegroepsplan omvat het uitvoeren van artikel 4.1.1. 

2. In het vijfde lid wordt de zinsnede «welke jeugdhulpaanbieder of 
gecertificeerde instelling betrokken wordt» vervangen door: dat afgezien 
wordt van het opstellen van een familiegroepsplan. 

V

In artikel 6.1.10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 
1a. De kinderrechter biedt, alvorens een machtiging of een voorwaarde-

lijke machtiging te verlenen en alvorens een vervallenverklaring als 
bedoeld in artikel 6.1.7 te doen, de mogelijkheid een familiegroepsplan op 
te stellen. Slechts indien de ouders aan de kinderrechter te kennen 
hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van deze 
mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind 
hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins 
geschaad worden, kan de kinderrechter hier vanaf zien. 

Toelichting  

Dit amendement beoogt ouders, familieleden en anderszins direct 
betrokkenen de mogelijkheid te geven om (ook in de preventieve fase) 
voor gedwongen of vrijwillige jeugdhulp mee te denken en te helpen aan 
een oplossing. Burgers zijn in veel gevallen zeer wel in staat verantwoor-
delijkheid te nemen voor problemen in eigen familie- of vriendenkring. 
Sociale samenhang draagt daarnaast bij aan het welzijn van kinderen. 
Door vormen van hulp van betrokkenen en steun uit directe kring kan 
bovendien uithuisplaatsing worden afgewend en wordt netwerkpleegzorg 
bevorderd. Een familiegroepsplan kan bijvoorbeeld binnen de structuur 
van een wijkteam worden georganiseerd. Ook kan bijvoorbeeld een 
zogenaamde Eigen Kracht-conferentie plaatsvinden, waarbij het familie-en 
vriendennetwerk onder leiding van een onafhankelijk coördinator zelf een 
plan opstelt en uitvoert. 

Daarmee komt de regie bij de burger te liggen. 
Gebleken is dat de eigenaar van het probleem, samen met eigen 

mensen, ook de sleutel voor de oplossing in handen heeft. Daarbij kan de 
kennis en bijstand van jeugdzorgprofessionals worden ingeroepen. 
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Indien het een machtiging of een voorwaardelijke machtiging betreft 
biedt de kinderrechter de kans voor het opstellen van een familie-
groepsplan. 

Indien er een familiegroepsplan wordt opgesteld geldt dit als hulpverle-
ningsplan. 

In de Aanpassingswet zal worden voorzien in de mogelijkheid om bij de 
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling op een laagdrem-
pelige wijze de beslissing van de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde 
instelling te heroverwegen, ontleend aan de bezwaarprocedure in de 
Algemene wet bestuursrecht. 

Voordewind
Ypma
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