OPVANG Zuid-Holland Zuid:

Taken Jeugd

Minderjarige kinderen zonder ouders
Minderjarige kinderen die zonder ouders in Nederland zijn, moeten gemeld worden bij de
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).
De Raad voor de Kinderbescherming heeft 2 taken:
1. Screenen van gastgezinnen waar kinderen geplaatst worden;
2. Onderzoeken van de gezinssituatie (gezag) van kinderen als er geen contact
mogelijk is met de ouders en zo nodig de rechter verzoeken om de gecertificeerde
instelling Nidos aan te wijzen als voogd.
Voor het melden bij de RvdK moet bijgevoegd aanmeldformulier 'Oekraïense kinderen
in gastgezin' worden gebruikt. Indien beschikbaar graag kopie van paspoort bijvoegen.
Aanmeldingen voor screening gastgezin1: mailen naar screening.west@rvdk.nl
De gemeente dient het gastgezin te informeren over de screening door de RvdK.
Aanmeldingen voor onderzoek naar gezag: mailen naar ZHZ.intake@rvdk.nl
Bij twijfel, vragen of acute onveiligheid van kinderen: bellen met intake van de RvdK:
010-4431100
Voor meer informatie (deels ook vertaald in het Oekraïens), zie:
https://kinderbescherming.nl/gemeenten-oekraine

Landelijke afspraken:
1
2

3

Doelgroep
Kinderen die al in een gastgezin
zitten of met een gezin zijn
meegereisd
(Groepen) kinderen waarvan bij
de gemeente is aangekondigd
dat ze komen

(Groepen) kinderen die zonder
begeleiding en onaangekondigd
in een gemeente aankomen

Afspraken
Gemeente, Nidos, gastgezin of andere
persoon/organisatie meldt dit bij de RvdK.
Gemeenten betrekken Nidos om samen te
kijken of de kinderen bij gastgezinnen in de
gemeente terecht kunnen of dat er in de
gemeente andere geschikte opvang kan
worden georganiseerd. Nidos meldt aan bij
de RvdK.
De gemeente meldt dit bij Nidos, in
samenspraak met eventuele andere
organisatie. Nidos probeert samen met
gemeente geschikte opvang te organiseren
en meldt aan bij de RvdK. Indien er geen
geschikte opvang is, worden de kinderen
verplaatst naar Aanmeldcentrum Ter Apel
en zoeken COA en Nidos passende opvang.

Laat kinderen niet tussen wal en schip vallen:
1 Gezinnen die aangeven kinderen te willen opvangen, kunnen niet op voorhand bij de RvdK
worden gemeld voor screening.
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stem als gemeente goed af wie de melding bij de Rvdk doet!

Nidos
Nidos hoofdkantoor
Nidos Breda
Telefoonnummer: 088-5011200
Telefoonnummer: 088-5011345
E-mailadres: BureauOpvang@nidos.nl
E-mailadres: administratie.breda@nidos.nl
Buiten kantooruren bij zeer urgente zaken: 0411-650607

Veilig Thuis
Wees alert op signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of mensenhandel (zoals
ronselen van arbeidskrachten en (sexuele) uitbuiting). Neem contact op met Veilig Thuis
Zuid-Holland Zuid:


www.veiligthuiszhz.nl



De locatiemanager van de opvanglocatie kan anoniem overleggen met Veilig Thuis
voor advies



Bel Veilig Thuis en vraag naar de Meldingendienst:
o Binnen kantooruren: 078–6334980
o Buiten kantooruren: 0800–2000 of
o mail naar info@veiligthuiszhz.nl (ter attentie van Meldingendienst)
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