vertrouwenspersonen
in de jeugdhulp

I nfo r m
a
voor kin tie
d e re n
van 6-1
2 jaar

De vertrouwenspersoon
is er voor jou
Krijg jij jeugdhulp? Dan is deze folder belangrijk voor jou.

Informatie voor kinderen van 6-12 jaar

Over de vertrouwenspersoon
Als je jeugdhulp krijgt, gebeurt er veel in je leven. Dan is het extra
belangrijk dat ze je goed helpen. Want misschien begrijp je niet alles.
Of je durft sommige dingen niet te vragen. Of je bent het ergens niet
mee eens. Ik ben jouw vertrouwenspersoon. Ik ben er om jou te helpen.
Samen zoeken we het uit.

Je kan met mij praten:
l
l
l
l

als je een vraag hebt
als je het ergens niet mee eens bent
als je boos of verdrietig bent
als je een probleem hebt en je wilt
of durft dat aan niemand te vertellen

Wat kan ik voor je doen?
l
l
l
l

l

l

ik luister naar je
ik geef antwoord op je vragen
ik vertel je over jouw rechten
ik help je als je een probleem of
klacht hebt
ik help je bij het opschrijven van
je vraag of klacht
ik kan met je meegaan naar een
gesprek over je probleem of je klacht

Wat jij vertelt
Ik vertel niemand anders wat je aan mij
vertelt. Dus je kunt mij vertrouwen. Als
je mij iets vertelt dat gevaarlijk is voor
jou of de mensen om jou heen, dan moet
ik daar met iemand anders over praten.
We zoeken dan samen iemand aan wie
we dit kunnen vertellen.

Waar ik werk
Ik werk niet voor en ook niet bij de instelling waar jij hulp van krijgt. Ik werk bij
het AKJ. Daar werken veel vertrouwens
personen. Allemaal helpen we kinderen,
jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers.
En dat doen we gratis.
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Wil je met me praten?
l
l

©AKJ, juni 2016

l

Bel me 088 – 555 1000
Mail me info@akj.nl
Chat met me op www.akj.nl

