“Kenter streeft naar tevreden cliënten, daar doen
we het voor”

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

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

• Rechten (informatie, toestemming en privacy)

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

• Plichten (verwijzing, afspraken en gedragsregels)

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

• Klachten (wat te doen bij ontevredenheid)

Klachtenbureau Jeugdzorg, kijk op www.akj.nl

• 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
088 243 43 43. Wij helpen graag!
Kenter Jeugdhulp
Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord
088 243 43 43

@kenterjeugdhulp

kenterjeugdhulp.nl
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