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***PRINTVERSIE*** 

 

Brochure met startinformatie voor (nieuwe) cliënten. 

Welkom bij Kenter Jeugdhulp! Graag informeren wij je over de gang 

van zaken binnen Kenter 

 

Deze printversie bevat de belangrijkste informatie uit onze digitale clientbrochure die je vindt op 

onze website.  

Let op: informatie onder voorbehoud! De informatie op onze website wordt voortdurend bijgewerkt. 

Naar aanleiding van wijzigingen op de website wordt deze printversie uiteraard aangepast. Voor de 

meest actuele informatie verwijzen wij je echter naar de digitale informatie op de website. Dat geldt 

ook voor de informatie waarnaar wordt verwezen in deze papieren versie van de brochure.  In te 

vullen formulieren waarover wordt gesproken vind je terug in de bijlage bij deze printversie.  

Je vindt op deze en volgende pagina’s informatie en antwoorden op vragen zoals:                             

•       Waar heb je recht op? 

•       Wat verwacht Kenter van jou? 

•       Wat kun je doen als je niet tevreden bent? 

•       Hoe is medezeggenschap geregeld? 

We hebben de informatie in deze online brochure zo overzichtelijk mogelijk gepresenteerd.  Als iets 

je niet helemaal duidelijk is of je wilt meer informatie dan kun je altijd bellen met het nummer dat op 

de visitekaart staat die je hebt gekregen. 

 

Wij helpen je graag! 

We spreken in deze informatie onze cliënten aan. Ben je (pleeg)ouder of verzorger van een cliënt, dan 

vragen wij je vriendelijk om deze tekst als zodanig te lezen en desgewenst ‘je’ te vervangen door ‘u’. 

  

https://kenterjeugdhulp.nl/waar-heb-je-recht-op-informatie-toestemming-en-privacy/
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-verwacht-kenter-van-jou/
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-kun-je-doen-als-je-niet-tevreden-bent/
https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clientenraad-pleegouderraad/
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Inhoudsopgave cliëntinformatie 

1. Waar heb je recht op? Informatie, toestemming en privacy 

• Belangrijk voor jou: invullen verklaring kennisname van beleid 

• Algemeen: contactgegevens, recht op informatie en samenwerkende instanties 

• Invullen van toestemmingsformulieren 

• Hoe gaat Kenter om met je gegevens? 

• Diagnose op de factuur 

• Toestemming voor het verstrekken of opvragen van gegevens 

• Akkoord met starten van hulp bij Kenter 

• Tevredenheid over de hulpverlener en hulpverlening 

• Kwaliteit van zorg 

• Regiebehandelaar 

2. Wat verwacht Kenter van jou? Verwijzing, afspraken en omgangsregels 

• Algemeen: verwijzing, omgangsvormen, afspraken, vrijwaring, wachttijden 

• Ernstig grensoverschrijdend gedrag 

• Hulp aan 18+ 

• BSN en identificatieplicht 

• Medische informatie en medisch handelen in spoedeisende situaties 

• Beeld- en geluidopnames 

• Verwijsindex en Meldcode 

3. Wat kun je doen als je niet tevreden bent? 

• Niet tevreden 

• Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 

4. Hoe is medezeggenschap binnen Kenter geregeld? 

• Cliëntenraad 

• Pleegouderraad 

  

https://kenterjeugdhulp.nl/waar-heb-je-recht-op-informatie-toestemming-en-privacy/
https://kenterjeugdhulp.nl/belangrijk-voor-jou/
https://kenterjeugdhulp.nl/algemene-informatie-contactgegevens-recht-op-informatie-en-samenwerkende-instanties/
https://kenterjeugdhulp.nl/invullen-van-toestemmingsformulieren/
https://kenterjeugdhulp.nl/hoe-gaat-kenter-om-met-je-gegevens/
https://kenterjeugdhulp.nl/diagnose-op-de-factuur-2/
https://kenterjeugdhulp.nl/toestemming-voor-het-verstrekken-of-opvragen-van-gegevens/
https://kenterjeugdhulp.nl/akkoord-met-starten-van-hulp-bij-kenter/
https://kenterjeugdhulp.nl/tevredenheid-over-hulpverlener-en-hulpverlening/
https://kenterjeugdhulp.nl/kwaliteit-van-zorg-2/
https://kenterjeugdhulp.nl/regiebehandelaar/
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-verwacht-kenter-van-jou/
https://kenterjeugdhulp.nl/algemeen-verwijzing-omgangsvormen-afspraken-vrijwaring-wachttijden/
https://kenterjeugdhulp.nl/ernstig-grensoverschrijdend-gedrag-van-jongeren/
https://kenterjeugdhulp.nl/hulp-aan-18/
https://kenterjeugdhulp.nl/bsn-en-identificatieplicht/
https://kenterjeugdhulp.nl/medische-informatie-en-medisch-handelen-in-spoedeisende-situaties/
https://kenterjeugdhulp.nl/beeld-en-geluidopnames/
https://kenterjeugdhulp.nl/verwijsindex-en-meldcode/
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-kun-je-doen-als-je-niet-tevreden-bent/
https://kenterjeugdhulp.nl/niet-tevreden/
https://kenterjeugdhulp.nl/over-kenter/rechten-en-plichten/advies-en-klachtenbureau-jeugdzorg-akj/
https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clientenraad-pleegouderraad/
https://kenterjeugdhulp.nl/over-kenter/medezeggenschap-clienten/clientenraad/
https://kenterjeugdhulp.nl/pleegouderraad-por-3/
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1. Waar heb je recht op? Informatie, toestemming en privacy 

Belangrijk voor jou: invullen verklaring kennisname van beleid 

Naast informatie vind je in deze digitale brochure voor jou belangrijke documenten zoals een 

formulier waarmee je kunt aangeven dat je kennis hebt genomen van het beleid binnen Kenter. We 

willen je vragen om deze Verklaring kennisname van beleid na lezing en ondertekening af te geven bij 

je hulpverlener of het secretariaat. 

Algemene informatie (contactgegevens, recht op informatie en samenwerkende instanties) 

Contactgegevens 

De contactgegevens en bereikbaarheid van je hulpverlener en andere belangrijke emailadressen en 

telefoonnummers kun je ook terugvinden op de visitekaart die je hebt gekregen tijdens het eerste 

contact. Tip: maak een foto van je visitekaart, dan heb je alle benodigde contactgegevens steeds bij 

de hand. 

Je hebt er recht op! 

Je hebt recht op heldere informatie over de organisatie, werkwijze, 

hulpverleningsmogelijkheden, verslaglegging en dossiervorming. 

Samenwerkende instanties 

Kenter werkt (nauw) samen met verschillende organisaties, klik daarvoor op Structurele 

samenwerkingspartners 

 Invullen van toestemmingsformulieren 

Je kunt een aantal formulieren uit deze informatie downloaden, printen en invullen. Vervolgens kun 

je ze beveiligd naar ons mailen via Zivver of afgeven bij je hulpverlener of het secretariaat dat 

vermeld staat op de visitekaart. 

 Hoe gaat Kenter om met je gegevens? 

Je hebt het recht om te weten wat we over jou vastleggen en hoe we met die informatie omgaan. 

Voor een aantal zaken geldt we verplicht zijn om ze vast te leggen. Andere gegevens leggen we vast 

ten behoeve van de hulpverlening. 

Welke gegevens we vastleggen kun je in het Privacyprotocol voor cliënten nalezen. Hulpverleners van 

Kenter hebben alléén inzage in dossiers waarbij ze direct betrokken zijn vanwege behandeling en/of 

hulpverlening. Alle hulpverleners van Kenter hebben een strikte heimhoudingsplicht. Er wordt in 

principe zonder jouw toestemming geen informatie gedeeld tenzij bijvoorbeeld de veiligheid in het 

https://kenterjeugdhulp.nl/waar-heb-je-recht-op-informatie-toestemming-en-privacy/
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Verklaring-kennisname-van-beleid-link-1.docx
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Structurele-samenwerkingspartners-1.pdf
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Structurele-samenwerkingspartners-1.pdf
https://kenterjeugdhulp.nl/nieuws/zivver-en-veilig-versturen-van-informatie/
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Privacyprotocol-voor-cli%C3%ABnten-link-2.doc
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geding is. We bewaren cliëntdossiers minimaal 20 jaar vanaf de datum van afsluiting van de laatste 

hulpvorm. 

Alle systemen waar Kenter gebruik van maakt om cliëntgegevens vast te leggen voldoen aan 

geldende technische en wettelijke eisen, zoals AVG en ISO. Je hebt recht op inzage, correctie, 

verwijdering, vergetelheid en dataportabiliteit van gegevens uit je dossier.  Een verzoek daarvoor kun 

je schriftelijk indienen via een formulier dat je kunt opvragen bij het secretariaat of bij je 

hulpverlener. 

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming  de website van de AVG 

Diagnose op de factuur 

 

Als je 18 jaar of ouder en bij Kenter Jeugdhulp (GGZ aanbod) in behandeling bent of bent geweest, is 

Kenter wettelijk verplicht om bij het indienen van de rekening van je behandeling bij je 

zorgverzekeraar de ‘hoofddiagnosegroep’ te vermelden. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kun je 

de Privacyverklaring factuur invullen. Deze kun je sturen of afgeven bij je behandelaar of je 

begeleider van Kenter. Ook met vragen over de verklaring kun je bij hen terecht. 

Toestemming voor het verstrekken of opvragen van gegevens 

Zonder toestemming van ouder(s), wettelijke vertegenwoordigers en/of van jou, verstrekken we 

geen (dossier)informatie aan derden of vragen wij informatie op. Ook hiervoor geldt als uitzondering 

bijvoorbeeld onveiligheid. Soms vraagt een hulpverlener in het belang van de actuele hulpverlening 

informatie van een afgesloten hulptraject op. Dat opvragen van gegevens en inzage in je dossier kan 

op verschillende momenten vanaf de aanmelding nodig zijn. We vragen in elke situatie opnieuw om 

je toestemming. Op het toestemmingsformulier staat beschreven met welk doel en door wie de 

gegevens worden opgevraagd, ingezien of verstrekt. 

Wanneer je eerder hulp van Kenter ontving, krijg je na je nieuwe aanmelding een formulier waarin je 

toestemming geeft voor inzage in een afsloten dossier. Gemeenten en andere financiers krijgen nooit 

inhoudelijke informatie van ons. 

Als je vindt dat Kenter niet zorgvuldig met je gegevens omgaat kun je contact opnemen met je 

hulpverlener of met onze functionaris gegevensbescherming (elsdewinter@kenterjeugdhulp.nl). 

 

Akkoord met starten van hulp bij Kenter 

Hulp door Kenter aan jou wordt alleen verleend na instemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, geldt 

dat instemming nodig is van beide gezag dragende ouders. Als je tussen de 12-16 jaar bent, is 

instemming nodig van jou (tenzij je niet in staat bent om in te stemmen) én je ouder(s). Als je 16 jaar 

of ouder bent, bepaal je zelf of je instemt met hulpverlening. Je (hulpverlenings)plan wordt periodiek 

geëvalueerd. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of kinderbeschermingsmaatregel, kan de 

(gezins)voogd, naast je ouders, een (tijdelijke) medebepalende rol hebben in de hulpverlening. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Privacyverklaring-factuur-link-3.doc
mailto:elsdewinter@kenterjeugdhulp.nl
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Tevredenheid over hulpverlener en hulpverlening 

Om ervoor te zorgen dat je tevreden bent en blijft met (de hulp van) Kenter stelt de hulpverlener je 

binnen drie maanden na de start van de hulp een aantal vragen. Op die manier worden 

verbeterpunten helder. Daarnaast vraagt Kenter aan het eind van de hulpverlening naar je 

tevredenheid over de geboden hulp. Dat gebeurt door het invullen van een vragenlijst (CEM+).  Als 

hulp langer duurt, zoals dat bijvoorbeeld bij Pleegzorg het geval is, vragen we elk jaar naar je mening. 

 

Kwaliteit van zorg 

 

Jeugdzorgorganisaties moeten verantwoorde, kwalitatief hoogstaande zorg leveren waarin de cliënt 

centraal staat. Daarom werkt Kenter met goed opgeleide en geregistreerde specialisten. Natuurlijk 

beschikken alle medewerkers van Kenter over een verklaring van goed gedrag. Verschillende 

inspecties werken samen om de kwaliteit van onze hulp aan jou te bewaken. Kenter is in het bezit 

van een geldig kwaliteit certificaat (ISO) dat jaarlijks opnieuw wordt getoetst. 

Regiebehandelaar 

Elke cliënt/gezin krijgt binnen Kenter een regiebehandelaar toegewezen die zorg draagt voor interne 

en externe afstemming in de behandeling en die de contactpersoon is. Deze gang van zaken staat 

uitgebreid beschreven in ons Kwaliteitsstatuut. 

 

2. Wat verwacht Kenter van jou? Verwijzing, afspraken en omgangsregels 

 

Algemeen: verwijzing, omgangsvormen, afspraken, vrijwaring, wachttijden 

 

Verwijzing 

Voor hulp van Kenter is een verwijzing door een erkende verwijzer nodig. 

Omgangsvormen 

Wij gaan respectvol met onze cliënten om en we zorgen voor een veilige omgeving. Wij verwachten 

dezelfde houding van jou (en anderen) tegenover ons. Kenter heeft 

deze omgangsvormen vastgelegd. 

Afspraken 

Afspraken dienen tijdig te worden afgezegd, liefst minimaal 48 uur voor de afspraak. 

Vrijwaringsbewijs 

Bij ontvangst van een afschrift van je dossier of delen hiervan vragen wij je om een vrijwaringsbewijs 

te ondertekenen. 

 

https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2019/09/Kwaliteitstatuut-Kenter-2019-25-9-2019.pdf
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-verwacht-kenter-van-jou/
https://kenterjeugdhulp.nl/aanmelden/
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/A3_omgangsvormen.pdf
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(Actuele) wachttijd 

De actuele wachttijden staan vermeld op onze website. Bij vragen over de wachtlijst en wachttijden 

kun je contact opnemen met het advies & aanmeldteam (088-2434343). 

Ernstig grensoverschrijdend gedrag van jongeren 

Indien je gedrag vertoont dat onveilig is voor anderen of voor jezelf kan dit leiden tot tijdelijke of 

permanente uitplaatsing in overleg met gezagsdragers. Dit geldt ook als anderen zich bedreigd of 

onveilig voelen. In uiterste gevallen kan het voorkomen dat hulpverleners, om verdere escalatie te 

voorkomen, fysiek moeten ingrijpen. Zo nodig schakelt Kenter de politie in. 

Hulp aan 18+ 

Kenter biedt hulp aan jongeren van 0-23 jaar. Bij elke gemeente is de J&O en hulpverlening van 18+ 

vanuit Maatschappelijke Opvang aan volwassenen geregeld via het WMO-loket. Voor 18+ GGZ 

hulpverlening geldt een vergoeding door de zorgverzekeraar. Het wettelijk verplichte eigen risico is 

wel van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar je eigen zorgverzekeraar. 

BSN en identificatieplicht 

Kenter is verplicht om je Burgerservicenummer (BSN) te registreren in de administratie. Deze wordt 

gebruikt in de communicatie met gemeenten en zorgverzekeraars. Zoals met alle gegevens zijn wij 

als zorgaanbieder verplicht om ook zorgvuldig en volgens wettelijke regels en afspraken met deze 

informatie om te gaan. Tijdens het eerste contact met Kenter vragen we ter controle om je 

identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). 

Medische informatie en medisch handelen in spoedeisende situaties 

 

Medische informatie 

Gegevens over medicatie die je gebruikt (en wijzigingen daarin) die een hulpverlener van Kenter aan 

je moet uitreiken, leggen we vast in je dossier. 

Medische handelen in spoedeisende situaties 

Als een medewerker van Kenter Jeugdhulp met spoed met je naar een arts c.q. naar de spoedeisende 

hulp moet, nemen we zo snel mogelijk contact met tenminste één van je ouders/verzorgers op. Het 

kan voorkomen dat we je ouder(s)/verzorger(s) niet tijdig kunnen bereiken. Om ervoor te zorgen dat 

je in zo’n situatie toch zo snel mogelijk medische hulp krijgt, vragen wij je ouders/verzorgers 

voorafgaand aan de hulpverlening om Toestemming voor medisch handelen in spoedeisende 

situaties. Daarmee kan een arts al handelen als ouders/verzorgers (nog) niet aanwezig zijn. 

Beeld en geluidopnames 

In het kader van de hulpverlening maakt Kenter soms gebruik van beeld (video) en of 

geluidsopnamen. Soms maken we tijdens speciale gelegenheden foto’s. Dit gebeurt alléén met 

toestemming. Zie voor meer uitleg de Toestemmingsverklaring beeld en geluidsopname. Kenter 

maakt gebruik van apparatuur die voldoet aan de geldende eisen. Het is niet toegestaan dat jij 

beeldopnames maakt van medewerkers of van andere cliënten van Kenter.                       

https://kenterjeugdhulp.nl/verwijzers/actuele-wachttijden/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-wmo-loket-wat-is-dat
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Link-06-Akkoordverklaring-voor-medisch-handelen-in-spoedeisende-situaties.docx
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Link-06-Akkoordverklaring-voor-medisch-handelen-in-spoedeisende-situaties.docx
https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/04/Link-07-Toestemmingsverklaring-beeld-en-geluidsopname.docx
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Opname van een gesprek tussen jou en je hulpverlener(s) 

Je hebt het recht een geluidsopname te maken van een gesprek tussen jou en je hulpverlener(s). Dat 

mag alleen als de opname voor eigen gebruik is en de geluidsopname de privacy van anderen niet 

schendt. 

Voor het opnemen van een gesprek met een medewerker van Kenter is toestemming niet verplicht. 

Wel moet het voorafgaand aan het gesprek worden gemeld. Toestemming is wel nodig als je de 

geluidsopname openbaar wilt maken en/of wilt gebruiken in bijvoorbeeld een rechtszaak of als er 

anderen aanwezig zijn bij het gesprek waarvan je een geluidsopname wilt maken. Als iemand 

weigert, mag je geen geluidsopname maken. 

Verwijsindex en meldcode 

 

Verwijsindex 

In Nederland ondersteunen professionals van verschillende organisaties jongeren en ouders bij 

opvoeden en opgroeien. Om samenwerking te optimaliseren, maken gemeenten en organisaties in 

Nederland gebruik van de verwijsindex. Dit is een online hulpmiddel waardoor hulpverleners van 

verschillende organisaties precies weten wie bij welke hulp is betrokken. Doel is om een eventuele 

samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Ook Kenter werkt met de verwijsindex. 

Meer weten over de geldende criteria voor een melding, klik hier. Uitgangspunt van de verwijsindex 

is: Melden mag. Afwegen moet! Voordat er een melding wordt gedaan, wordt dit besproken met jou 

en/of je ouders. Je wordt niet in de verwijsindex aangemeld alleen omdat je cliënt bent bij Kenter 

Jeugdhulp. 

Meldcode 

Als onze hulpverleners zich zorgen maken over jouw veiligheid (of die van een andere jongere) zijn ze 

verplicht dat te melden. In de zogenoemde meldcode is vastgelegd hoe hulpverleners moeten 

handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook voor 

zo’n melding gelden criteria. 

 

3. Wat kun je doen als je niet tevreden bent? 

 

Niet tevreden 

 

Soms kan er een situatie ontstaan waarin je niet tevreden bent en dat kenbaar wilt maken. Bespreek 

je ontevredenheid eerst met je hulpverlener, de leidinggevende of de Klachtenfunctionaris. Deze 

laatste kan ook voor je bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen bij de (onafhankelijke, externe) 

klachtencommissie. (link). Vraag eventueel hulp bij het opschrijven van de klacht. Kenter heeft alles 

over klachten vastgelegd in een klachtenregeling (link8) voor cliënten. Je kunt rekenen op een 

zorgvuldige klachtbehandeling, die de hulpverlening aan jou nooit in de weg staat. 

https://kenterjeugdhulp.nl/verwijzers/verwijsindex/
https://handreikingmelden.nl/
https://kenterjeugdhulp.nl/wat-kun-je-doen-als-je-niet-tevreden-bent/
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Wil je meer informatie of heb je vragen neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van 

Kenter. Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 088-2434343 of via 

email: klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke, landelijke organisatie voor wie 

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

vertrouwenspersoon voor cliënten van onder andere Kenter. 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, 

hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ 

is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kenter 

Jeugdhulp.   

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de 

hulpverlener van Kenter Jeugdhulp, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. 

Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon 

je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de 

vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met 

Kenter Jeugdhulp.   

Zo bereik je het AKJ 

• Bel naar 088 – 555 1000 

• Mail naar info@akj.nl 

• Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m 

donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. 

 

4. Hoe is medezeggenschap binnen Kenter geregeld? 

 

Medezeggenschap: Cliëntenraad, Pleegouderraad 

Kenter geeft medezeggenschap vorm binnen de Cliëntenraad en de Pleegouderraad. 

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie en is regelmatig op 

zoek naar nieuwe leden. De Pleegouderraad (POR) link doet hetzelfde maar dan voor pleegouders 

van Kenter. 

De informatie over de medezeggenschapsorganen binnen Kenter vind je terug op onze website. 

  

mailto:klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl
http://www.akj.nl/
mailto:info@akj.nl
http://www.akj.nl/
https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clientenraad-pleegouderraad/
https://kenterjeugdhulp.nl/over-kenter/medezeggenschap-clienten/clientenraad/
https://kenterjeugdhulp.nl/pleegouderraad-por-3/
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Kennisname van beleid 

In onze folder Cliënteninformatie worden de belangrijkste punten genoemd uit de klachtenregeling, 

het privacybeleid en de overige voor u belangrijke regelingen.”De volledige tekst van deze regelingen 

kunt u vinden op onze website www.kenterjeugdhulp.nl of u kunt ze bij het secretariaat van de 

afdeling opvragen. 

 

Jongere en/of ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) van: 

 

Naam jeugdige : ………………………………………………………. geb.datum: ……………… 

 

Handtekening jongere*  ………………………………………………………. 

 

verklaart hierbij de visitekaart van Kenter Jeugdhulp te hebben ontvangen . Hiermee weet ik waar ik 

alle relevante informatie van Kenter Jeugdhulp kan vinden. 

Ik zorg ervoor dat ik kennis neem van onderstaand beleid op de website. Indien ik vragen of bezwaar 

heb bespreek ik dit met de betrokken hulpverlener 

 Privacy 

 Klachtenbehandeling 

 Gedragsregels 

 Gebruik van foto- en video-opnames 

 Handelen bij grensoverschrijdend gedrag 

 Medisch handelen in spoedeisende situaties 

Ook ben ik mondeling en schriftelijk geïnformeerd over 

 Bereikbaarheid en beschikbaarheid 

 

Gezag ligt bij* 

 Moeder  Vader  Anders, namelijk……………………………………………. 

 

http://www.kenterjeugdhulp.nl/
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Datum: ………………………………. 

………………………………………… ………………………………………… 

(naam wettelijke vertegenwoordiger)                  (naam wettelijke vertegenwoordiger)                   

 

………………………………………… ………………………………………… 

(handtekening)  (handtekening) 

 

* Bij kinderen tot 12 jaar tekenen altijd de wettelijke vertegenwoordigers. 

Bij jongeren tussen 12-16 jaar tekenen jongere én de wettelijke vertegenwoordigers, tenzij de 

jongere niet in staat wordt geacht tot redelijke waardering van zijn belangen. 

Bij jongeren vanaf 16 jaar tekent de jongere, tenzij de jongere niet in staat wordt geacht tot redelijke 

waardering van zijn belangen. 
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Akkoordverklaring voor medisch handelen in spoedeisende situaties 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een medewerker van Kenter Jeugdhulp met uw kind naar 

een arts c.q. naar de spoedeisende hulp moet gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld tijdens het buiten 

spelen vallen en zich zodanig blesseren dat een medische behandeling noodzakelijk is. Uw kind kan 

ook, wanneer het bij ons verblijft, ziek worden. We zullen dan zo snel als mogelijk met tenminste één 

van de ouders contact opnemen. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat wij u niet kunnen bereiken 

of dat de arts eerder moet handelen dan dat u aanwezig bent. 

Omdat wij ervoor willen zorgen dat uw kind in deze situatie zo snel mogelijk medische hulp krijgt, 

vragen wij voorafgaande aan de start van de hulpverlening uw toestemming voor medisch handelen 

wanneer u niet persoonlijk deze toestemming aan een arts kunt geven. 

 

U kunt dit doen door het hierbij gevoegde formulier te ondertekenen. Dit formulier wordt zorgvuldig 

bewaard in het dossier van uw kind bij Kenter Jeugdhulp. De medewerker overlegt dit 

toestemmingsformulier aan de desbetreffende arts, samen met het bewijs dat hij of zij werkzaam is 

bij Kenter Jeugdhulp. 

 

 
Hierbij geven ondergetekenden toestemming voor medisch handelen in spoedeisende situaties: 
 
Jongere en of ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) van: 

 

Naam jongere : ………………………………………………………. geb.datum: ……………… 

 

Handtekening jongere* ……………………………………………………. 

 
Wanneer beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers het gezag hebben, dienen beiden dit 
formulier te tekenen. 
 
Gezag ligt bij:  

 

 Moeder  Vader  Anders, namelijk……………………………………………. 

 

Datum: ………………………………. 

………………………………………… ………………………………………… 

(naam wettelijke vertegenwoordiger)                  (naam wettelijke vertegenwoordiger)                   
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………………………………………… ………………………………………… 

(handtekening)  (handtekening) 

 

* Bij kinderen tot 12 jaar tekenen altijd de wettelijke vertegenwoordigers. 

Bij jongeren tussen 12-16 jaar tekenen jongere én de wettelijke vertegenwoordigers, tenzij de 

jongere niet in staat wordt geacht tot redelijke waardering van zijn belangen. 

Bij jongeren vanaf 16 jaar tekent de jongere, tenzij de jongere niet in staat wordt geacht tot redelijke 

waardering van zijn belangen. 

 
Intrekken 
Het kan voorkomen dat u van mening verandert en de op dit formulier gegeven toestemming wilt 
intrekken. Laat u dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen u vervolgens vragen deze 
intrekking schriftelijk te bevestigen. 
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Toestemmingsverklaring beeld- en/of geluidsopname gemaakt door hulpverleners 

Daar waar cliënt staat dient kind/jeugdige/gezagdrager te worden gelezen.  

In het kader van de hulpverlening kan er vanuit Kenter in verschillende situaties en vanuit 

verschillende hulpvormen in het cliëntencontact   gebruik worden gemaakt van beeld (video) en of 

geluidsopnamen. Dit gebeurt alléén met de door Kenter vastgestelde en goedgekeurde apparatuur. 

Dit kan alléén met schriftelijke toestemming van de cliënt. 

 Hiervoor gebruikt Kenter een speciaal toestemmingsformulier. Op dit formulier kan een cliënt 

aangeven voor welke opnamen en of gebruik er wel of geen toestemming wordt gegeven. De cliënt 

kan de gegeven toestemming op elk moment intrekken.  

Opnames zijn alléén toegankelijk/ in te zien door de betreffende cliënt en diens hulpverlener (s). 

Tenzij met expliciete toestemming van de cliënt de opnames gebruikt worden voor 

deskundigheidsbevordering, intervisie, of trainingsdoeleinden.  

Binnen Kenter Jeugdhulp wordt veel waarde gehecht aan deskundigheidsbevordering. In dit kader 

kan gevraagd worden toestemming te geven voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in de 

periode waarin er door Kenter hulp wordt geboden. 

Daarnaast doorloopt binnen Kenter Jeugdhulp een aantal medewerkers een vervolgopleiding. Deze 

hulpverleners zijn afgestudeerd in de pedagogiek of psychologie, en mogen zelfstandig hun beroep 

uitoefenen. Zij zijn in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch 

psycholoog-psychotherapeut. Ook zijn er medewerkers in opleiding tot een specifieke therapie (zoals 

cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR).  

Een medewerker uit één van de hierboven genoemde groepen kan u/je misschien eens vragen om 

toestemming voor het maken van opnamen ten behoeve van zijn/haar opleidingstraject. Dit 

formulier is ervoor bedoeld om dat zorgvuldig te doen. 

Het doel van de opname moet duidelijk aan alle betrokkenen worden medegedeeld, zowel 

schriftelijk als mondeling, waarbij de gewenste nadere toelichting zal worden gegeven. Er zal 

afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor een of meer van de volgende situaties.  Door  het 

aankruisen van een vakje is duidelijk waarvoor wel of geen toestemming wordt gegeven.  

 

Afspelen en afluisteren van de opnames door de cliënt  

De cliënt kan hier altijd toe verzoeken.  

 

Bewaren van de opnames gemaakt door Kenter 

Opnames worden volgens de daarvoor geldende Wet en Regelgeving bewaard. Dit betekent onder 

andere dat deze niet toegankelijk (kunnen) zijn voor niet betrokkenen en of onbevoegden.  
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Verwijderen van opnames 

De opnamen worden verwijderd nadat deze hun doel hebben bereikt, maar in ieder geval aan het 

einde van de hulpverlening. Dit tenzij in overleg met de cliënt hier andere afspraken over zijn 

gemaakt. De cliënt kan op elk moment verzoeken tot verwijderen van deze gegevens. Verzoeken tot 

het verwijderen en of niet meer gebruiken van materiaal ten behoeve van trainingen en of 

deskundigheidsbevordering worden per direct ingewilligd.  

Bij verzoeken tot verwijderen van opnames die gemaakt en gebruikt worden/werden ten behoeve 

van de behandeling wordt door de inhoudelijk verantwoordelijke, in overleg met de cliënt, getoetst 

of vernietiging van het materiaal tegen het belang van de jeugdige is, c.q. de veiligheid van de 

jeugdige hiermee in het geding is.  

 

Gebruik van fotomateriaal 

Er kunnen situaties zijn dat de hulpverlener van de jongere Kenter foto’s maakt bijvoorbeeld tijdens 

uitjes of om op te hangen in de groepsruimte waar de jongere verblijft. Kenter Jeugdhulp gaat 

zorgvuldig om met fotomateriaal en zullen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. Het kan ook 

voorkomen dat jeugdigen onderling foto’s van elkaar maken en met elkaar uitwisselen, dit kunnen 

we niet uitsluiten. Om te voorkomen dat dit beeldmateriaal op een negatieve wijze wordt gebruikt 

en/of zonder toestemming van de ander, is het verboden om foto’s, video’s en geluidopnames van 

elkaar te maken. 

 

Toestemming cliënt 

Ondergetekende geeft toestemming tot het maken van beeld- en of geluidsopname(s) of het maken 

van foto’s ten behoeve van de hierboven aangegeven doelen. Toestemming kan op elk gewenst 

moment worden ingetrokken.  

 

Toelichting: Als het gaat om kinderen tot 12 jaar hoeven alleen de ouder(s) of wettelijk 

vertegenwoordiger(s) te ondertekenen. Voor jeugdigen tussen 12 en 16 jaar tekenen zowel ouder(s), 

wettelijk vertegenwoordiger(s) als jeugdige zelf. Vanaf 16 jaar tekent alleen de jeugdige zelf.  
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Toestemmingsverklaring beeld- en/of geluidsopname 

Ja Nee 

Beeldopnames 

Geluidsopnames 

 

Ja Nee 

Opname ten behoeve van de behandeling zelf. De opnamen zullen worden 
besproken tijdens de behandeling in contact met de eigen behandelaar. 

Opnamen ten behoeve van intervisie en multidisciplinair overleg binnen de instelling. 
Bij dit overleg zijn aanwezig medewerkers die allen over de voor hun werk vereiste 
registratie beschikken, en soms ook stagiaires die in opleiding zijn tot een van de 
hierboven genoemde beroepen. 

Opnamen ten behoeve van onderwijs aan studenten in opleiding tot GZ-psycholoog, 

Klinisch Psycholoog en/of Psychotherapeut. Het doel is de opnames te tonen en te 

bespreken tijdens het theoretisch/cursorisch onderwijs. 

Opnamen ten behoeve van opleidingsdoeleinden van de behandelaar die 

rechtstreeks bij de zorgverlening aan u/jou betrokken is (zie ondergetekende). Het 

doel is de opnames te tonen en te bespreken tijdens:   

Individuele werkbegeleiding of supervisiesessies, in contact van de behandelaar met 

een werkbegeleider/supervisor. 

Groepssupervisiesessies, in aanwezigheid van de behandelaar, medesupervisanten 

(medewerkers die tevens in opleiding zijn) en de supervisor. 

Gebruik van foto’s voor in de groep, tijdens speciale gelegenheden zoals een 
afscheid, activiteit in de groep of elders. 
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Voor akkoord 

 

Naam behandelaar:  ……………………………………………………………….. 

Handtekening   ……………………………………………………………….. 

 

Naam cliënt/jeugdige :  ……………………………………………………………….. 

Handtekening    ……………………………………………………………….. 

 

Naam ouder (s):  ……………………………………………………………….. 

Handtekening:   ……………………………………………………………….. 

Handtekening :   ………………………………………………………………. 

Datum:    ……………………………………………………………….. 

 

  

 

 


