
Welkom bij Kenter Jeugdhulp! In deze folder staat informatie over:

• Rechten (informatie, toestemming en privacy)

• Plichten (verwijzing, afspraken en gedragsregels)

• Klachten (wat te doen bij ontevredenheid)

• Medezeggenschap (informatie over Cliëntenraad en Pleegouderraad)

Voor uitgebreide informatie over alle in deze folder behandelde onderwerpen,  

kijk op www.kenterjeugdhulp.nl of bel met ons centrale telefoonnummer  

023-5202500. Wij helpen graag!

Cliënteninformatie

@kenterjeugdhulp

Kenter Jeugdhulp

Postbus 581

2070 AN Santpoort-Noord

023 520 25 00

kenterjeugdhulp.nl

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

“Cliënten hebben recht op duidelijke informatie”

Kenter werkt samen met het AKJ. Het AKJ is een onafhankelijke, landelijke organisatie 

waarbij de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Het AKJ fungeert dan 

ook als vertrouwenspersoon voor cliënten. Voor meer informatie over het Advies- en 

Klachtenbureau Jeugdzorg, kijk op www.akj.nl



Rechten

Cliënten hebben recht op duidelijke 

informatie over de organisatie, werkwijze, 

hulpverleningsmogelijkheden, wijze van 

verslaglegging en dossiervorming. Cliënten 

hebben recht op inzage in hun dossier en 

ze hebben het recht te weten welke gege-

vens waarom en hoe worden vastgelegd. 

Hulp door Kenter wordt alleen verleend 

na instemming. Bij kinderen jonger dan 12 

jaar geldt dat instemming gegeven wordt 

door beide gezag dragende ouders. Bij jon-

geren van 12-16 jaar is instemming nodig 

van jongere (tenzij de jongere hiertoe niet 

in staat kan worden geacht) én ouder(s). 

Jongeren ouder dan 16 jaar, beslissen zelf 

over de hulp. 

Het (hulpverlenings)plan wordt periodiek 

geëvalueerd. Als er sprake is van een on-

dertoezichtstelling of kinderbeschermings-

maatregel, kan de (gezins)voogd, naast de 

ouders, een (tijdelijke) medebepalende rol 

hebben in de hulpverlening. 

Zonder toestemming van ouder(s), 

wettelijke vertegenwoordigers en even-

tueel de jongere zelf, verstrekken wij in 

principe geen (dossier)informatie aan 

derden of vragen wij informatie op. Tenzij 

de veiligheid van een kind in het geding 

is, geldt voor onze medewerkers strikte 

geheimhoudingsplicht. Gemeenten en 

andere financiers krijgen nooit inhoudelij-

ke informatie. 

“Kenter streeft naar tevreden cliënten, 

daar doen we het voor”

Medezeggenschap

De Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp 

komt op voor de belangen van alle cliën-

ten van de organisatie. De Pleegouderraad 

(POR) doet datzelfde voor de pleegouders 

van Kenter. Voor meer informatie over 

beide raden zie www.kenterjeugdhulp.nl

Plichten

Voor de hulp van Kenter is een verwijzing 

nodig van Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG), huisarts, medisch specialist,  

kinder- of jeugdarts en de jeugd en gezins-

beschermers.

Bij een eerste afspraak vragen wij om uw 

legitimatie ter controle van (onder andere) 

uw BSN nummer. Afspraken die niet tijdig 

(binnen 24 uur) worden afgezegd, kunnen 

in rekening worden gebracht.

Wij gaan respectvol met onze cliënten 

om en zorgen voor een veilige omgeving 

waarin hulp plaatsvindt. Wij verwachten 

dezelfde houding van onze cliënten 

tegenover onze medewerkers. 

Klachten

Kenter streeft naar tevreden cliënten, want 

daar doen we het uiteindelijk voor. Toch 

kunnen er situaties ontstaan waarin u niet 

tevreden bent en dat kenbaar wilt maken. 

Cliënten kunnen rekenen op een zorgvul-

dige klachtbehandeling. Een klacht staat 

nooit in de weg van de hulpverlening.

De uitgebreide klachtenregeling staat  

op onze website. Voor meer informatie  

of vragen kunt u ook contact opnemen 

met onze klachtenfunctionaris. Deze is 

bereikbaar via het centrale nummer:  

023-5202500 of via email: 

klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl

Samenvatting klachten

• Blijf niet zitten met een klacht;

• Bespreek uw ontevredenheid met een 

medewerker of diens leidinggevende; 

• u kunt uw klacht ook bespreken met de 

klachtenfunctionaris en/of vragen om 

te bemiddelen;

• u kunt uw klacht ook indienen bij de 

(onafhankelijke, externe) klachtencom-

missie. Vraag eventueel hulp bij het 

opschrijven van de klacht. 


