Onthaalbrochure

Dit boekje is van:
……………………………………
……………………………………

Inhoudstafel
Voorwoord

3

Waar?

4

Belangrijke nummers

5

Waarom?

6

Wat is JEZ11?

7

Voor wie?

8

Hoe lang duurt de begeleiding?

8

Wie werkt in JEZ11?

9

Goed om te weten

11

Dagelijks leven in JEZ11

20

Fasering in JEZ11

22

Veiligheid

24

Regels en afspraken

27

Wat als je iets kapot maakt?

34

Jouw rechten

35

Ontevreden?

40

2

Voorwoord
Hallo,
Welkom bij JEZ11.
Je leest in deze brochure alles over JEZ11.
Dit boekje bevat dus belangrijke informatie.
Lees het daarom goed!
Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Bespreek het met
je individuele begeleider (IB). Die is er voor jou. Je IB kan
je een antwoord geven op allerlei praktische vragen. Of
hij/zij zorgt ervoor dat iemand anders je vraag gaat
beantwoorden.
Veel leesplezier!
Sofie Ducatteeuw
Verantwoordelijke JEZ11
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Waar?

J

EZ11
Poperingseweg 30
8900 Ieper

Telefoon: 057 35 27 40
E-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be
Website: www.votjeugdhulp.be

Met de wagen?
JEZ11 is makkelijk te bereiken met de wagen. De afrit van de autosnelweg is vlakbij. Er is een grote parking op het domein zelf.
Met de trein of bus?
We zijn goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station ligt
op een 15-tal minuten wandelafstand van JEZ11. Vlakbij het domein
is er een bushalte.
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Belangrijke nummers
Algemeen nummer Vereniging Ons Tehuis:
057 22 62 82
Website:
www.votjeugdhulp.be
JEZ11:
JEZ11@votjeugdhulp.be

Leefgroep 1: 057 35 27 40 - JEZ11.leefgroep1@votjeugdhulp.be

Leefgroep 2: 057 35 27 41 - JEZ11.leefgroep2@votjeugdhulp.be

Hoofdbegeleider
Ilse Declerck
Ilse.declerck@votjeugdhulp.be

057 35 27 42

Zorgcoördinator leefgroep 1
Delphine De Bosschere
Delphine.debosschere@votjeugdhulp.be

057 35 27 47

Zorgcoördinator leefgroep 2
Jana Vanhee
Jana.vanhee@votjeugdhulp.be

057 35 27 44

Verantwoordelijke
Sofie Ducatteeuw
sofie.ducatteeuw@votjeugdhulp.be
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057 35 27 43

Waarom?
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een tijdje in JEZ11
komt wonen. Het gaat misschien thuis niet goed, het gaat niet
goed met het leren, je vindt het lastig om te zeggen wat je
dwarszit, je wordt snel boos, of jij en je ouders hebben veel ruzie waardoor je niet bij hen kunt wonen. Het kan soms beter
zijn om een tijdje ergens tot rust te komen en alles op een rijtje
te zetten.

JEZ11 is een plaats waar je dingen kunt leren. Elke jongere is anders.
Daarom overleggen we met jou, je ouders en je consulent over wat
precies de reden is dat je naar JEZ11 komt. We vragen ook waarbij
en hoe de begeleiding je het beste kan helpen in de tijd dat je bij
ons bent. Om je te kunnen helpen vinden wij het heel belangrijk om
te weten waar je goed in bent en waar je nog wat hulp bij nodig
hebt.
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Wat is JEZ11?
JEZ11 is een voorziening voor opvang en begeleiding van meisjes en
hun gezinnen die, in het dagelijks samenleven, problemen ondervinden.
JEZ11 is een pleisterplek. Dit is een begeleidingstehuis Bijzondere Jeugdzorg in Ieper, die de module beveiligend verblijf aanbiedt. JEZ11 werkt in
opdracht van de Jeugdrechtbank.
Wij zijn een besloten voorziening. Dat wil zeggen dat het gebouw en het
terrein afgesloten zijn en dat er maatregelen kunnen worden opgelegd
die je vrijheid kunnen beperken.
JEZ11 is een onderdeel van de Vereniging Ons Tehuis. De Vereniging
Ons Tehuis (kortweg VOT) is een welzijnsvereniging met als deelgenoten
de OCMW’s van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. De VOT
is een organisatie die verschillende vormen van begeleiding biedt aan
jongens en meisjes.
Voor meer informatie over de andere afdelingen en hulpvormen van
VOT verwijzen wij naar onze website:
www.votjeugdhulp.be

JEZ11 is een aparte woning op het domein van de Vereniging Ons Tehuis. Het gebouw van JEZ11 is speciaal gebouwd voor de opvang en
begeleiding van jongeren. JEZ11 bestaat uit 12 kamers en 1 studio.
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Voor wie?
In JEZ11 zijn er 2 leefgroepen. In elke leefgroep verblijven 6 meisjes
van 12 tot 18 jaar. Omdat je met elkaar in een groep woont, is het
belangrijk dat je rekening houdt met elkaar. Iedereen is anders. Zo
heeft elk meisje andere problemen, andere hobby’s, een andere
muzieksmaak en andere manieren om met problemen en met elkaar om te gaan.

Hoe lang duurt de begeleiding?
“Zo kort mogelijk, zo lang als nodig”
De meeste meisjes komen voor een tijdje in JEZ11 wonen. Hoe lang
dit duurt, is verschillend per meisje. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die we samen met jou, je ouders en je consulent maken.
In de tijd dat je bij ons woont, kijken we samen met jou, je ouders
en consulent wat jij bij ons kunt leren. We kijken ook wat voor jou na
JEZ11 de beste plek is om te gaan wonen.
Op een bepaald moment komt er een einde aan de begeleiding.
Misschien kan je dan weer naar huis. Het is ook mogelijk dat je in
een andere voorziening wordt geplaatst. Ben je 17 jaar, dan kan je
naar een kamertrainingscentrum (TCK) of Autonoom Wonen
(CBAW).
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Wie werkt in JEZ11?
Hieronder sommen we kort op wie je bij ons kan tegenkomen.
> De VERANTWOORDELIJKE geeft leiding aan alle medewerkers van JEZ11.
Zij zorgt ervoor dat het programma van JEZ11 goed verloopt.
> De ZORGCOÖRDINATOR zorgt dat je traject goed verloopt. Bij deze persoon kan je ook terecht met al je vragen, problemen of zorgen.
> De HOOFDBEGELEIDER staat af en toe in de leefgroep maar helpt ook het
team van begeleiders bij problemen.
> De CONTEXTBEGELEIDER werkt met je gezin, familie en omgeving. Jouw
gezin krijgt een contextbegeleider.
> De BEGELEIDERS: er is altijd een begeleider aanwezig in de leefgroep.
Soms zelfs meerdere begeleiders. Ook ‘s nachts is er altijd een begeleider
die blijft slapen.
> De INDIVIDUELE BEGELEIDER houdt zich persoonlijk met jou bezig.
> De PSYCHOLOOG geeft therapie aan jou en de andere meisjes.
> In JEZ11 is er ook een BEGELEIDER CREATIEVE EN DRAMATHERAPIE. Zij organiseert activiteiten waarbij jij en de andere meisjes op een speelse en creatieve manier kunnen experimenteren met emoties en gedrag.
> De BEGELEIDER SPORTTHERAPIE zorgt wekelijks voor allerlei sport activiteiten
zoals zwemmen, voetbal,...
> Een ERVARINGSDESKUNDIGE is op geregelde tijdstippen aanwezig in de
leefgroep. Ze helpt de jongeren en hun context vanuit haar eigen ondervindingen met de jeugdhulp en is aanwezig op vergaderingen.
> DE HUISHOUDSTERS zorgen in de leefgroep voor het bereiden van de
maaltijden, de was en de strijk en het onderhoud van het gebouw.
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die werken in de hoofdzetel, zoals
de directeur, de ICT-verantwoordelijke,...
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Je verblijft of zal verblijven in JEZ11.
We hebben reeds kort geschetst wie er allemaal werkt in JEZ11.
Hieronder vind je de namen, en eventueel het rechtstreeks
telefoonnummer van de mensen die met jou bezig zijn.

“Het mini-team rond ……………………………………………”

Individuele begeleider:

Naam:
E-mail:
Telefoon:

Contextbegeleider:

Naam:
E-mail:
Telefoon:

Psycholoog:

Naam:
E-mail:
Telefoon:

Zorgcoördinator:

Naam:
E-mail:
Telefoon:
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Goed om te weten
ONTHAAL EN KENNISMAKING
Voor de start van de begeleiding wordt een kennismakingsgesprek gepland met jou, je gezin, de consulent, de psycholoog en
de zorgcoördinator. Tijdens dit gesprek luisteren we naar de hulpvragen van alle partijen. We geven informatie over wie we zijn en
hoe we werken.

De eerste 45 dagen nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk dat we goed weten wat er bij jullie
aan de hand is, waar we jullie allemaal mee zouden kunnen helpen, maar ook dat we weten wat er allemaal goed gaat.
HANDELINGSPLAN
Zes weken na jouw opname in JEZ11 stellen we een handelingsplan
op. In het handelingsplan staan de doelen die jij, je gezin, de consulent en de begeleiding de komende maanden willen bereiken. In
dit plan worden afspraken (wie doet wat en wanneer) voor de eerste maanden gemaakt.
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Goed om te weten
Het handelingsplan wordt samen met jou, je gezin en consulent besproken. Op deze manier is het voor jou duidelijk wat er van wie verwacht
wordt en waaraan we samen gaan werken. Regelmatig wordt met jou
gekeken of alles volgens plan verloopt en of je handelingsplan aangepast moet worden.
Om de zes maanden maken we een evolutieverslag op om te kijken
hoever de begeleiding staat. Dit verslag wordt in overleg opgemaakt
en gezamenlijk besproken met jou en je consulent.
We werken met open verslaggeving. Dat wil zeggen dat je het verslag
kunt lezen en aanvullen.

CONTEXTBEGELEIDING
We kunnen je het best helpen als je gezin en familie betrokken is bij de
begeleiding.
Bij de start van de begeleiding krijg je een contextbegeleider (CB). We
beperken ons niet enkel tot de ouders. Ook de ruimere familie, buurt,
vrienden, vriendinnen of liefjes worden betrokken.
De contextbegeleider gaat bij deze mensen thuis langs. Omwille van de
gekende gezondheidsredenen willen we vragen om tijdens de huisbezoeken niet te roken in aanwezigheid van de contextbegeleider.
De gesprekken zijn meer dan gewoon een praatje maken: het is samen
zoeken naar oplossingen, ideeën uitwisselen, overleggen en onderhandelen met elkaar.
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Goed om te weten
CONTEXTBEGELEIDING
Bij meisjes in JEZ11 zijn vrienden en relaties vaak een belangrijk thema. Vrienden en partners kunnen een positieve, maar soms ook negatieve invloed hebben. De contextbegeleiding stelt zich verkennend op en gaat niet dadelijk deze mensen weren. In het begin
worden deze contacten begeleid. Hiervoor werken we in opbouw.
Dit kan bv. starten met telefonische contacten, al dan niet onder
begeleiding. Enkel wanneer de jeugdrechter geen contact toestaat
doen we dit niet.

Er worden geen contacten gedwongen, bv. bij een breuk met een
ouder of een andere ‘belangrijke andere’. Het bestaan van deze
mensen wordt niet ontkend maar meegenomen in de begeleiding,
in de hoop tot herstel.
De contextbegeleider heeft beroepsgeheim. Dit betekent zowel
beroepsgeheim rond hetgeen de context zegt, maar ook beroepsgeheim rond wat de jongere vertelt aan haar contextbegeleider. In
de praktijk betekent dit dat we mensen uit de context een vertrouwelijk gesprek kunnen hebben met de contextbegeleider en niet
alles doorverteld wordt aan jou. Maar ook omgekeerd mag volgens het beroepsgeheim de contextbegeleider niet zomaar alle informatie over jou doorgeven aan ouders. We motiveren steeds het
meisje om zo’n zaken zelf te vertellen aan ouders of context.
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Goed om te weten
INDIVIDUELE BEGELEIDING
In JEZ11 krijg je een eigen individuele begeleider ofwel IB. Samen
met je IB ga je op zoek naar oplossingen voor jouw problemen.
Je begeleider kijkt wat je goed kan. Hij moedigt je aan om je best
te doen. Wekelijks maakt je IB tijd voor je vrij om samen te praten
en om samen dingen te doen.
SFEER EN GEZELLIGHEID
In JEZ11 willen we zo veel mogelijk het leven van elke dag verder
zetten. We vinden sfeer en gezelligheid belangrijk. Soms is er in de
groep een feestje, bvb. een verjaardagsfeestje, een kerstfeestje.

THERAPIE
Om jou extra te ondersteunen bij het behalen van jouw doelen,
voorzien we individuele en groepstherapieën, zoals: individuele gesprekken, creatieve dramatherapie, groepstherapie, paardentherapie, ...
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Goed om te weten
BEWONERSVERGADERING
In jouw leefgroep gaat er 2-wekelijks een bewonersvergadering
door waar we samen problemen bespreken die zich kunnen voordoen in de leefgroep. We zoeken dan samen naar een oplossing.

SCHOOL
Het is wettelijk verplicht om onderwijs te volgen tot en met het
schooljaar dat je 18 wordt.
In JEZ11 is er een intern en extern schoolvervangend dagprogramma. Ten vroegste vanaf de werkfase (na 6 weken) kan beslist worden dat je externe dagbesteding mag volgen.
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Goed om te weten
SAMENWERKEN
We werken vaak samen met andere diensten en mensen die voor
jou of je gezin belangrijk zijn zoals bvb. school, familie, OCMW,...
Indien deze diensten informatie over jou of je gezin wensen of willen overleggen, dan bespreken we dit vooraf.

DOSSIER
Tijdens je begeleiding worden gegevens door de begeleiding neergeschreven. Het gaat enkel om gegevens die we nodig hebben
om de begeleiding mogelijk te maken. Deze gegevens, verslagen
en andere documenten worden opgenomen in een dossier dat
bewaard wordt op onze dienst.
Jij hebt het recht te weten wat over jou in het dossier geschreven
staat. Je mag bepaalde stukken zelfs inlezen. Dit bespreek je best
met je zorgcoördinator. Wanneer je vraagt om het dossier te mogen bekijken, moet dit binnen de 14 dagen gebeuren.
Het dossier wordt bij ons bewaard tot je de leeftijd van 35 jaar hebt
bereikt. Daarna wordt het vernietigd.
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Goed om te weten
PRIVACY
Informatie over jou en je gezin is beschermd! Elke hulpverlener is
gebonden aan beroepsgeheim en mag dus dingen die hij weet,
niet zomaar verder vertellen.
In je dossier staan er vertrouwelijke zaken. De begeleiding gaat
heel discreet om met die gegevens. Ook als we werken met andere betrokken diensten, gaan we zeer zorgvuldig om met informatie
over jou en je gezin.
Je vindt meer uitleg over hoe we met je gegevens omgaan in onze
privacyverklaring op onze website (www.votjeugdhulp.be).
JE MENING
Wanneer je begeleiding krijgt, mag jij hierover ook iets zeggen, want
je hebt inspraak. We vinden het belangrijk dat je je mening geeft
over de hulp die je krijgt.
Inspraak betekent ook dat je uitleg moet krijgen. De IB en CB leggen uit wat er allemaal zal gebeuren om jou en je ouders te helpen.
Hoe beter je op de hoogte bent, hoe meer je kan meepraten en
meebeslissen.
Je hebt het wel niet alleen voor het zeggen. Ook de mening van de
andere betrokken personen in je begeleiding (bvb. je ouders,
jeugdrechter, consulent) zijn belangrijk. We houden in de mate van
het mogelijke rekening met wat jij vindt en wil. Als dat niet kan,
moet de begeleiding jou uitleggen waarom. Je hebt het wel niet alleen voor het zeggen.
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Goed om te weten
BELONEN
Het is leuk om beloond te worden wanneer je iets goed gedaan
hebt. Dit is ook goed voor de sfeer in JEZ11. We vinden het belangrijk om jou voldoende te belonen. We verkiezen eigenlijk het belonen boven het straffen!
Belonen kan op verschillende manieren gebeuren: via een glimlach, een schouderklopje, een complimentje…
Als we belonen, vinden we het belangrijk dat de beloning:






echt wordt gegeven;
niet elke keer hetzelfde is;
niet te groot is;
voor jou zin heeft;
kort na je goed gedrag volgt.

STRAFFEN
We straffen als dat nodig is. Als je bvb. de regels overtreedt of je
niet houdt aan de gemaakte afspraken,
Als we jou straffen, wil dat niet zeggen dat we jou niet meer graag
hebben. We willen je leren wat mag en niet mag. Bij straf vertellen
we welk gedrag niet kan en waarom.
Een straf is iets dat niet leuk voor je is: een berisping krijgen, opruimen wat je vuil gemaakt hebt, herstellen wat kapot gemaakt werd,
naar je kamer gestuurd worden, niet mogen deelnemen aan activiteiten,...
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Goed om te weten
We hebben een paar belangrijke regels over straffen:







lichamelijk straffen zoals slaan, schoppen, ... zijn niet meer
van deze tijd. Maaltijden worden niet afgenomen. Ook bezoek wordt niet afgenomen tenzij de jeugdrechter bepaald bezoek verbiedt.
de straf moet aan je leeftijd zijn aangepast.
de straf moet duidelijk zijn.
de straf mag niet te streng zijn.
aan elke straf komt een einde.

GOEDMAKEN
Niemand heeft er voordeel bij als er een slechte sfeer blijft hangen.
De begeleiding maakt het terug goed en geeft jou ook de kans om
het terug goed te maken. Dit is iets wat we belangrijk vinden en
wat we dus ook vragen om te doen. Dit kan bijvoorbeeld door het
schrijven van een brief, het uitvoeren van een klusje…
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Dagelijks leven in JEZ11
Ieder meisje in JEZ11 volgt de dagstructuur. De dagstructuur zorgt voor
voorspelbaarheid en helpt jou verder open te bloeien.
Voor meisjes die nog niet extern naar school kunnen/mogen, worden
elke dag interne en externe activiteiten voorzien.
De persoonlijke weekplanner wordt wekelijks door de IB voor de
ingevuld. Deze hangt uit in de leefgroep. We overlopen elke morgen de
dagplanning.
De (basis)dagstructuur ziet er als volgt uit:
> OPSTAAN
Je staat op om 7u10.
Je bent gewassen en aangekleed aan het ontbijt om 7u30.
Op zaterdag mag je slapen tot 9u en op zondag tot 10u.
> ACTIVITEITEN

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Extern:
Sporttherapie

Gezondheidsvorming

Werkatelier
extern

Maatschappelijke vorming

Extern:
Wandeltherapie

Werkatelier
intern

Intern:
Crea-drama
therapie

Algemene
vorming

Extern:
Zwemmen
of moestuinatelier

Groepstherapie
OF Equisense OF
ontspanning

Was terug
Ontspanning

Extern:
Natuuratelier

Sociale
vorming

Intern:
Muziekatelier

Intern:
Sporttherapie

Ontspanning

Intern:
Spel atelier

Ontspanning
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Bewonersvergadering
(2-wekelijks)

Bib & boodschappen
voor avondmaal

Ontspanning

Ontspanning

Dagelijks leven in JEZ11
> ETEN
‘s Middags eten we om 12u30 een warme maaltijd.
‘s Avonds eten we om 18u een broodmaaltijd.
Voor de meisjes die naar school gaan houden we een bordje aan de
kant om ‘s avonds op te warmen.
> HUISHOUDELIJKE TAKEN
Na de maaltijd ruimen we samen af, vullen we de vaatwas, …
Om huishoudelijke taken eerlijk te verdelen werken we met een takenrooster.
> SLAPEN
Op schooldagen en zondagen:
- 14 jarigen: om 21u
+14 jarigen: om 21u30
Op vrijdag, zaterdag en in de vakantie:
- 14 jarigen: om 22u
+ 14 jarigen: om 22u30
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Fasering in JEZ11
Jouw verblijf in JEZ11 bestaat uit 3 fasen: de kennismakingsfase, de werkfase en de afrondingsfase.

De kennismakingsfase duurt in totaal 6 weken en is voor iedereen hetzelfde. Deze fase wordt opgedeeld in 3 tussenfasen, telkens van 2 weken:
Onthaal:

Je blijft binnenshuis, geen externe activiteiten

Geen gsm/pc (behalve voor de taak rond multimedia)

1-op-1 dagprogramma (met ik-werk)

Maaltijden en ontspanning in de groep (niet verplicht)
Schakel:

1-op-1 met begeleiding naar buiten, enkel naar neutrale plaatsen
(tenzij echt niet veilig)

Nog niet in groep naar buiten

Combinatie 1-op-1 dagprogramma en intern groepsprogramma

Wekelijks 2 x 30 min. gsm of pc, onder nabije begeleiding (tijdens IB)
Groep:

Voltijdse deelname aan dagprogramma en groepsactiviteiten

Naar buiten in groep, met begeleiding (tenzij echt niet veilig)

IB = wekelijks 1,5u

Wekelijks 2 x 1u gsm of pc, tijdens ontspanning, niet op kamer
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Fasering in JEZ11
In de werkfase wordt voor 4 domeinen beslist wat jij wel of niet kan/
mag. Samen met je IB en CB doe je een voorstel over waar jij zelf denkt
dat je kan starten. Individueel kan een 5de domein bepaald worden.
Heb je de opdrachten van het ik-werk nog niet gemaakt? Dan start je
op het minimum.
Hoe gaat het verder?





Voor de 2-wekelijkse teamvergadering kan je samen met je IB of CB een voorstel doen om een
stapje vooruit te zetten.
Het team kan ook beslissen om een stapje achteruit te zetten, indien het op een domein niet goed loopt.
Als het helemaal onveilig wordt (bv. na weglopen, na agressie, …)
kan beslist worden om 1 of meerdere domeinen te bevriezen. Dit
betekent dat je tot de volgende teamvergadering terug gezet
wordt naar het minimum van dat domein. Op de vergadering
wordt dan bekeken waar je opnieuw kan starten.

Tot slot gaan we in de afrondingsfase voldoende de tijd nemen om af
te ronden. Deze fase start ongeveer 1 maand voor jouw vertrekdatum.
Jouw traject wordt samengevat en geëvalueerd. We zetten geen stappen meer voor– of achteruit in de fasering.
Naast de fasering gebruiken we een dagdagelijks feedbacksysteem.
Dit geeft enerzijds feedback op jouw basishouding. Anderzijds is er feedback op hoe het loopt op de domeinen uit de fasering.
De basishouding wordt in volgende punten geformuleerd:

Ik volg de dagstructuur en leefgroepsafspraken.

Ik gebruik geen agressie.

Ik gebruik geen drugs, deal niet en gebruik alcohol met mate (16+).

Ik heb respect voor eigen en andermans materiaal.

Ik ga op een respectvolle manier met anderen om.
Was jouw basishouding gedurende de dag in orde? Dan verdien je een
bonnetje en kan je een beloning kiezen!
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Veiligheid
In JEZ11 is er extra aandacht voor veiligheid door middel van controle maatregelen en vrijheidsberovende maatregelen.

CONTROLEMAATREGELEN
> KAMERCONTROLE
De begeleiding kan een kamer betreden en deze onderzoeken:




Dagelijks is er een oppervlakkige controle van orde en netheid.
Indien op dat ogenblik verboden spullen in het zicht liggen,
worden deze ingehouden.
Bij een vermoeden dat een meisje verboden spullen bij zich houdt
op kamer, dan kan besloten worden om een grondige kamercontrole uit te oefenen. De jongere ziet hierop toe en wacht in de gang.

> CONTROLE VAN BAGAGE EN KLEDING
Alvorens je de leefgroep betreedt, wordt steeds jouw bagage en kledij
doorzocht i.k.v. verboden spullen.
Bij vertrek uit de leefgroep kan sporadisch controle plaatsvinden naar
aanleiding van een vermoeden van bvb. weglopen of diefstal.
Hoe grondig dit gebeurt, is een inschatting van de begeleiding op
dienst.
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Veiligheid
> CONTROLE VAN URINE
We willen JEZ11 drugsvrij houden. We kunnen daarom de meisjes controleren als we vermoeden dat ze drugs hebben genomen. Ook in het belang
van je begeleiding of het bereiken van doelen in je handelingsplan houden
we controles.
Voor we bij een meisje een drugscontrole uitvoeren, laten we dat aan haar
weten en vertellen we waarom we dit doen.

VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGELEN

In JEZ11 kunnen we enkele vrijheidsberovende maatregelen nemen.
Deze maatregelen kunnen alleen als dit:
1.
2.

Ofwel nodig is voor jouw veiligheid of die van anderen
Ofwel in het handelingsplan staat.

Er zijn verschillende soorten maatregelen mogelijk in JEZ11:
1. tijdelijke afzondering
2. fysiek sturen en ingrijpen
3. tijdelijke overplaatsing naar H Hart
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Veiligheid
> Tijdelijke afzondering







In
JEZ11
zijn
er
twee
speciaal
daartoe
voorziene
afzonderingsruimtes.
Een tijdelijke afzondering is geen straf, maar een manier om de
veiligheid te behouden.
We zonderen een meisje enkel tijdelijk af wanneer ze zichzelf of
anderen in gevaar brengt en andere maatregelen niet helpen.
Wanneer een meisje in afzondering gaat wordt haar riem, jas of
andere dubbele kleding, schoenen en sieraden uitgedaan. De
begeleiding gaat elke 10 minuten kijken.
Een afzondering in de afzonderingsruimte duurt nooit langer dan
nodig. Als de veiligheid opnieuw gegarandeerd is, wordt deze
maatregel beëindigd.

> Fysiek sturen en ingrijpen




In JEZ11 kan het gebeuren dat een meisje door een begeleider
wordt vastgepakt en overgebracht
wordt naar de
afzonderingsruimte. Dit kan als ze de veiligheid van zichzelf,
anderen of de omgeving in gevaar brengt.
De medewerkers in JEZ11 zijn getraind in Persoons– en Teamgerichte
Veiligheidstechnieken om dit op een verantwoorde manier te
doen.

> Tijdelijke overplaatsing naar het Heilig Hart (24h crisisopname)
Indien een meisje niet rustig kan worden in JEZ11, dan kunnen we
beroep doen op een samenwerking met PC Heilig Hart. Een meisje
wordt dan voor maximaal 24h in crisis opgenomen.
Wij brengen in dit geval steeds ouders op de hoogte.
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Regels van JEZ11
In Vereniging Ons Tehuis zijn er 7 belangrijke regels. Deze regels staan
nooit ter discussie en ze gelden ook in de maatschappij. Een overtreding
van deze regels kent altijd een gevolg. Het gevolg is afhankelijk van o.a.
de ernst van de overtreding, de situatie, …
1) Je blijft ver weg van drugs, niet voorgeschreven medicatie, alcohol en andere gevaarlijke stoffen.
2) Je hebt respect voor materiaal van een ander of van de voorziening. Je steelt niet en je maakt geen zaken kapot.
3) Seksueel grensoverschrijdende taal en gedrag kan niet.
4) Je maakt niemand bang en doet niemand pijn.
5) Je houdt je aan alle afspraken in de leefgroep.
6) Anders zijn aanvaard je, iedereen hoort er bij, ongeacht iemand
een ander geloof, huidskleur of beperking heeft.
7) Je hebt een zinvolle dagbesteding.

Afspraken
Om goed met elkaar samen te leven, zijn er afspraken nodig. De afspraken zorgen voor duidelijkheid. Je weet wat je van anderen mag verwachten. En anderen weten wat ze van jou mogen verwachten.
In tegenstelling tot de 7 regels, kunnen we over afspraken wel onderhandelen.
In wat volgt staan enkele van deze afspraken uitgelegd.
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Afspraken
Gebruik van ruimtes
> GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Je laat steeds de ruimtes proper en net achter.
Tijdens ontspanning kan je vertoeven in de living en TV-ruimte. We
beslissen samen wie waar naar zijn favoriete programma of serie kan
kijken. Bij goed weer mag je ook in de tuin.
De keuken is het terrein van de huishoudsters. Je komt er enkel als je
een huishoudelijke taak uitvoert.

> JE KAMER
Ieder meisje heeft een eigen kamer.
Bezoek van medebewoners in jouw kamer is niet toegestaan.
Je mag jouw kamer gezellig maken met spulletjes van jezelf.
Je mag naar muziek luisteren op je kamer als dit niet storend is voor je
omgeving.
Je mag geen schade maken. Als je dat wel doet, moet je de schade
herstellen of betalen.
Je moet je kamer schoon en opgeruimd houden. Om te kijken of alles in
je kamer nog in orde is, controleert begeleiding elke avond je kamer.
Op dinsdag en zaterdag is er kamerpoets (o.a. beddengoed
verschonen, afstoffen, badkamer poetsen, dweilen).
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Afspraken
Je eigen spullen
Je mag het meeste van je eigen spullen bijhouden, behalve:



Gsm en andere toestellen op internet: begeleiding houdt deze bij. Je
mag deze gebruiken afhankelijk van je fasering.
Gevaarlijke voorwerpen: dit zijn voorwerpen waar mee je jezelf kan
bezeren of die kunnen ingezet worden als wapen, namelijk:
- scherpe voorwerpen (pincetten, scharen, …)
- glas en spiegels
- gevaarlijke stoffen (zwavel, ether, dissolvant)
- spuitbussen
- haardroger en stijltang.

Gedurende de kennismakingsfase mag je deze zaken nooit zelf
bijhouden. Vanaf de werkfase, als we jou al wat beter kennen,
beslissen we of hierrond verdere beperkingen moeten gelden:
Begeleiding zal samen met jou de spullen controleren die je meebrengt na
bezoek, na school, na verlof, ...
Huisdieren zijn niet toegestaan in JEZ11.

Drugs, alcohol, wapens & energiedranken
> DRUGS
Je mag geen drugs in je bezit hebben. We willen JEZ11 vrij
van drugs houden, om zo meisjes, met een drugsprobleem
beter te helpen en te voorkomen dat meisjes bij ons een
drugsprobleem krijgen.
Je mag geen voorwerpen in je bezit hebben die met
drugsgebruik te maken hebben, zoals pijpjes, blaadjes, cruncher, ….
> WAPENS:
Je mag geen wapens in jouw bezit hebben.
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Afspraken
> ALCOHOL & ENERGIEDRANKEN
Je mag geen alcohol en energiedranken in de voorziening gebruiken of in
je bezit hebben. Net zoals bij drugs willen we voorkomen dat iemand een
drankprobleem krijgt en willen we ons best doen om iemand met een
drankprobleem te helpen.
Vinden we deze spullen, dan nemen we dit direct in beslag.
Roken
Roken is toegestaan vanaf 16 jaar.
Er zijn 9 vaste rookmomenten, verspreid doorheen de dag.
In de kennismakingsfase houdt begeleiding tabak en toebehoren bij (hulzen,
schieter, aanstekers, lucifers, …). Vanaf de werkfase kan beslist worden dat
je dit zelf mag bijhouden, als we denken dat je hier op een goede manier
mee kan omgaan (niet uitdelen, geen brandstichting, …)
Tabak en toebehoren bij –16 jarigen wordt in beslag genomen en vernietigd.
Zakgeld
Als je in JEZ11 verblijft, krijg je telkens op vrijdag je zakgeld. Je mag zelf
beslissen wat je met je zakgeld koopt. Hoeveel geld je krijgt, is wettelijk
bepaald en is afhankelijk van je leeftijd.
Contacten buiten JEZ11
Je hebt recht om contact te houden met familie en vrienden, tenzij de
jeugdrechter contact met bepaalde familieleden verbiedt.
> BRIEVEN
Je mag post ontvangen als er een afzender vermeld staat. Als er geen
afzender op de omslag staat of we twijfelen aan de afzender, open je de
brief in het bijzijn van begeleiding. Dit geldt ook als we de inhoud verdacht
vinden. Zo komen er geen zaken binnen die de veiligheid van jou of van
iemand anders in gevaar brengen.
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Afspraken
> TELEFONEREN
Je kunt telefoneren tijdens de 3 vastgelegde telefoonmomenten van 20
minuten en wanneer je volgens het telefoonrooster aan de beurt bent.
Op deze manier wordt de telefoontijd eerlijk verdeeld. De begeleiding
moet op de hoogte zijn wie je opbelt. Je kan ook een extra belmoment
van 15 minuten verdienen met een bonnetje.
> OPBOUW IN BEZOEK & VERLOF
Zowel voor bezoek in JEZ11 als bezoek of verlof buiten JEZ11 werken we
met een opbouw.

Bezoek en verlof worden steeds besproken met de contextbegeleider,
jijzelf, je consulent en de Jeugdrechtbank.
> BEZOEK in JEZ11
Op de vaste bezoekmomenten kun je bezoek ontvangen in de bezoekersruimte. Het bezoek duurt telkens maximum 1u. Elk bezoek wordt eerst
afgesproken met de contextbegeleider of leefgroep.
WOE

15u30 tot 18u (te bepalen wanneer 1u bezoek)

ZAT

11u30 tot 12u30 (enkel niet-begeleid bezoek)
13u30 tot 14u30

ZON

11u30 tot 12u30 (enkel niet-begeleid bezoek)
14u tot 15u

Uitzondering omtrent bezoekuren en bijhorende afspraken
kan pas na overleg (op teamvergadering of supervisie).
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Afspraken
> AFSPRAKEN BIJ BEZOEK
Wanneer iemand voor de eerste keer op bezoek komt in JEZ11, dan
wordt dit sowieso begeleid. Bezoekers dienen zich aan de regels te houden:

Identiteitskaart wordt gecontroleerd en gekopieerd.

Beperkte intimiteit: een knuffel of kus kan, meer dan dit is niet toegestaan.

Zakgeld, sigaretten of cadeautjes worden aan begeleiding gemeld.

De meisjes mogen de GSM van het bezoek niet gebruiken.

Bij niet-begeleid bezoek buiten het domein krijgt de jongere eigen
GSM en (bij 16+) sigaretten mee.

> VERLOF BUITEN JEZ11
Verlof betekent dat je voor een bepaalde tijd en onder vooraf vastgestelde voorwaarden de voorziening mag verlaten.
In de kennismakingsfase worden geen dagbezoeken of weekends toegestaan. We willen eerst jou en jouw context beter leren kennen.
We staan wekelijks maximaal 3 nachten verlof toe bij meisjes die niet
naar huis toe werken, met uitzondering van vakantieperiodes.
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Afspraken
Voorkomen
> JE UITERLIJK
We verwachten dat je jezelf verzorgt, zowel je lichaam, haar als kledij.
Je kan ‘s morgens, tijdens kamermomenten of ‘s avonds douchen.
Wanneer het dagprogramma fysiek intensief is geweest, wordt er extra
gedoucht.

> PIERCINGS EN TATTOOS
Het plaatsen van een tatoeage of piercing moet een doordachte beslissing zijn. Uitdagende, overdreven of choquerende piercings of tatoeages
zijn verboden.
Bij een aanvraag voor een piercing of tatoeage houden we rekening met
jouw leeftijd en bekwaamheid. We vragen ook aan je ouders of zij akkoord gaan. Pas wanneer iedereen akkoord gaat, kan je de piercing of
tattoo plaatsen. Dit kan enkel bij een erkende professionals.
Alle kosten zijn voor jou en/of jouw ouders.
Medisch
> MEDISCHE VERZORGING
Als je een dokter wilt raadplegen, kun je dit
doorgeven aan de begeleiding die dan een
afspraak voor jou regelt.
Je mag enkel medicatie nemen die door een
dokter of psychiater is voorgeschreven. Je mag je
medicatie niet zelf bewaren.
> ZIEK?
Als je ziek bent, moet je dit doorgeven aan de begeleiding. Begeleiding
beoordeelt of je het dagprogramma niet kunt volgen, meldt je ev. ziek bij
school en bepaalt of de dokter moet geconsulteerd worden.
Je blijft gedurende je ziekte op je kamer om zo snel mogelijk weer op te
knappen!
Opgelet: tijdens ‘ziekteregime’ zijn er minder rookmomenten voor 16+’ers.
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Wat als je iets kapot maakt?
1. SCHADE AAN MATERIAAL VAN JEZ11 OF VAN ANDEREN
Hier geldt: “Potje breken, is potje betalen.”
Eerst en vooral wordt gekeken hoe groot de schade is. Er kan
een afbetalingsplan worden opgesteld. Dit betekent dat je
gedurende een bepaalde tijd in stukjes het gevraagde bedrag
terug betaald.
We bekijken eerst hoe je dit kan terugbetalen: zakgeld, van
auto’s wassen. Indien de schade te groot of jij wil niet
meewerken, dan kunnen we jouw ouders aanspreken.

2. VERLIES VAN EIGEN MATERIAAL
Wanneer je bijvoorbeeld je een treinabonnement of sleutel
verliest, betaal dit terug. Als je al een waarborg betaalde, wordt
die voor het verlies ingehouden. Je kan hiervoor eigen inkomen
of zakgeld gebruiken. Ook je ouders kunnen worden
aangesproken. Er kan eventueel een afbetalingsplan worden
opgesteld.

3. BOETES
Wat met (bib– of trein-)boetes, GSM-facturen, … op jouw naam?
In de eerste plaats kijken we hoe je dit zelf kan betalen. JEZ11 zal
nooit een boete betalen of overnemen. Wel helpen we nagaan
of een afbetalingsplan kan afgesproken worden met de
schuldeiser, bekijken we hoe je dit kan afbetalen door klusjes,
bespreken we of ouders voor een deel van de kosten kunnen
instaan, …
We schieten niet voor. Zolang het geld niet voorhanden is,
kunnen we de betaling niet in orde brengen.
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Wat kost een begeleiding?
De begeleiding is gratis. Tijdens het verblijf wordt 2/3 van het Groeipakket
door de overheid ingehouden. De verwijzende instantie beslist over het
resterende derde: ofwel wordt het aan de ouder(s) toegewezen, ofwel
komt het op het spaarboekje van de jongere.
> WIE BETAALT DE BEGELEIDING?
JEZ11 is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid. De Vlaamse overheid betaalt het personeel
en de verblijfssubsidies van de begeleidingen.
Voor de gebouwen, inrichting, ... zijn we grotendeels
afhankelijk van eigen middelen.
Dankzij sponsoring kunnen we instaan voor de kosten
van allerhande ontspanningsactiviteiten (kampen, hobbyclub, ...).
> MEDISCHE KOSTEN
Elk meisje blijft ingeschreven op het ziekenfondsboekje van de ouders.
Daarom vragen we om bij opname enkele klevers te bezorgen.
Medische kosten die zich tijdens het verblijf in JEZ11 voordoen, worden
door de voorziening gedragen.
Wat als je ziek wordt tijdens een thuisverblijf en je moet een dokter
raadplegen? Wij vragen om ons eerst te verwittigen. Anders kunnen er
problemen ontstaan met de terugbetaling van de kosten.
> KLEDIJ EN ANDER MATERIAAL
Bij opname breng je de kledij en ander persoonlijk materiaal mee naar de
voorziening. Alle kledij wordt genaamtekend.
Tijdens het verblijf in JEZ11 kan iedereen beroep doen op een vast
kledijbudget en bezoek aan de kapper.
> ZAKGELD
Naast budgetten voor kledij, voeding, kapper, ontspanning, ... heeft je
recht op zakgeld. Hoeveel is afhankelijk van jouw leeftijd.
Het zakgeld wordt wekelijks uitbetaald.
> WERKERSGELD
Als je zelf geld verdient (bv. vakantiejob of in deeltijds onderwijs), dan
werken we met een systeem van budgetbeheer. Het geld wordt gestort
op een persoonlijke budgetbeheerrekening, die we vanuit de VOT
openen. Nadien wordt afgesproken hoeveel procent je zelf kan besteden
en hoeveel procent op jouw persoonlijke spaarrekening komt.
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Jouw rechten
Er bestaat een decreet dat speciaal voor jongeren in jouw
situatie is opgesteld. Hierin staan al jouw rechten opgesomd.
Rechten zijn regels die bepalen wat wel en niet mag, waar je
wel of geen recht op hebt. Die regels gaan er van uit dat
iedereen steeds moet doen wat voor jou het BESTE is.
In dit laatste deel kom je te weten wat je als jongere allemaal
mag of niet mag tijdens de begeleiding. We leggen dus al jouw
rechten uit!

RECHT OP JEUGDHULP
Wanneer je hulp nodig hebt, moet je hulp krijgen. Het kan zijn
dat JEZ11 je om de één of andere reden niet kan helpen. We
moeten dan uitzoeken of er een andere organisatie is die jou
beter kan helpen. Als deze bestaat, verwijzen we jou naar hen
door, zodat je de juiste hulp kan krijgen.
RECHT OP INFORMATIE EN DUIDELIJKE COMMUNICATIE
Wanneer je bij ons aanklopt voor hulp moet je uitleg krijgen.
We moeten van bij het begin vertellen hoe we je willen helpen.
Als je vragen stelt, moeten we een eerlijk antwoord geven.
We moeten alles op een duidelijke en begrijpelijke manier
vertellen zodat je goed begrijpt wat zal gebeuren.
We moeten ook rekening houden met wat je allemaal
meegemaakt hebt, met wat je kan begrijpen,...
Elke keer een belangrijke beslissing genomen wordt over jou,
moeten we je dat vertellen. En als er iets verandert in de
afspraken, moeten we je dit natuurlijk ook laten weten.
Alleen wanneer iets je kan kwetsen of pijn doen én het niet
echt nodig is dat je dit weet, moeten we je dit niet vertellen.
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Jouw rechten
RECHT OM IN TE STEMMEN MET JEUGDHULP
Je mag zelf mee beslissen of je hulp wil of niet. Alleen de
jeugdrechter kan jou en je ouders verplichten om hulp te krijgen.
Tijdens je verblijf in JEZ11, mag voorstellen van je hulpverlener
weigeren. Je mag, als dit mogelijk is, kiezen door welke
hulpverlener je wil geholpen worden. Tijdens de hulpverlening
kan je, als dat nodig is en als dit kan, veranderen van
hulpverlener. Daar is wel een grondige reden voor nodig.

RESPECT VOOR HET GEZINSLEVEN
Je gezin is belangrijk voor je. Daar is iedereen het over eens!
Het is belangrijk om met je ouders samen te leven en in je gezin
op te groeien. Je ouders hebben daarom het ouderlijk gezag
over jou en zijn verantwoordelijk voor je opvoeding.
Wanneer er problemen zijn in je gezin, hebben je ouders recht
op hulp om je zo goed mogelijk op te voeden. Soms is het toch
even niet mogelijk om bij je ouders te wonen, maar je kan niet
tegen jouw wil gescheiden worden van je ouders.
Alleen de jeugdrechter kan je toch van elkaar scheiden als je
niet akkoord bent.
Als dit het geval is, dan heb je wel het recht om informatie te
krijgen over je gezin. We moeten je vertellen waar ze zijn en hoe
het met hen gaat. Wanneer we dit niet weten, moeten we dit
uitvissen voor jou. Je hebt ook recht op regelmatig persoonlijk
contact. Enkel wanneer dit contact niet goed voor je is, kunnen
we dit verbieden. Ook de jeugdrechter kan het bezoekrecht om
deze reden weigeren.
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Jouw rechten
RECHT OP PARTICIPATIE
Wanneer je hulp krijgt, mag je hierover iets zeggen. Dat wil
zeggen dat je je mening mag zeggen over de hulp die je krijgt.
Je mag hierover meepraten en meebeslissen. Je wordt actief
betrokken bij de hulpverlening. Alle voorstellen worden
besproken met je hulpverleners, je ouders en jezelf. Er moet
zoveel mogelijk rekening gehouden worden met wat jij vindt en
wilt. En als dat niet kan, moet men je uitleggen waarom.
Je mag samen met de andere meisjes bijeenkomen om over
het leven in JEZ11 te spreken. En je mag voorstellen formuleren
om de werking te verbeteren.
RECHTEN M.B.T. HET DOSSIER
Om te beginnen heb je het recht op een dossier dat goed
wordt bijgehouden en veilig bewaard wordt. Dat dossier kan
een map zijn waarin alles staat, of een document op de
computer. Daarin noteren de hulpverleners wat zij belangrijk
vinden over jou, je gezin en jullie situatie. Enkel de gegevens die
belangrijk zijn voor de hulpverlening worden hierin bewaard.
Gegevens over je gezondheid worden apart bewaard.
Wat in je dossier staat is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat
hulpverleners dat niet zomaar aan iedereen mogen vertellen.
Hulpverleners hebben beroepsgeheim.
Je hebt het recht om te weten wat in je dossier staat en je mag
vragen om je dossier te bekijken.
Hierop zijn er drie
uitzonderingen. Als iemand iets in vertrouwen vertelt tegen je
hulpverlener, als het beter is voor jou om het niet te weten en
als het gaat om gerechtelijke informatie. Deze documenten
mag je niet bekijken.
Je mag altijd vragen je dossier te verbeteren of zaken toe te
voegen. En je kan een kopie vragen van de gegevens die jij
mag inkijken. Je kan zelf ook iets in vertrouwen vertellen, dan
hebben enkel jij en de hulpverlener toegang tot die gegevens.
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Jouw rechten
RECHT OP BIJSTAND DOOR EEN VERTROUWENSPERSOON
Wanneer je contact hebt met hulpverleners mag je steeds iemand
meenemen die jij vertrouwt en waar jij je goed bij voelt. Deze persoon, je bijstandspersoon, zal je steunen waar het kan. Jij mag deze
persoon kiezen. Het moet iemand zijn die meerderjarig is en niets te
maken heeft met de hulp die je nu krijgt. Hij of zij moet ook een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Je vertrouwenspersoon heeft ook beroepsgeheim. Hij of zij mag niet zomaar
aan iedereen
informatie doorgeven.
RECHT OP PRIVACY
Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mens en
over godsdienst. Hiervoor moeten de hulpverleners respect hebben. Je hebt recht op een ruimte om jezelf te kunnen zijn, om even
alleen te zijn. Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden. De bescherming van het briefgeheim is ook een recht. Niemand mag
brieven, e-mails, chatgesprekken en smsen openen en lezen die
aan jou gericht zijn, zonder dat jij toestemming geeft. Het is wel
jouw verantwoordelijkheid om
brieven en dergelijke goed op te
bergen.
Als je geplaatst bent door de jeugdrechter, word je extra beschermd. Jouw naam en foto mag niet bekend worden gemaakt.

RECHT OP EEN VRIJ BESTEEDBAAR BEDRAG
Als je in een instelling woont, heb je recht op zakgeld. Je mag zelf
beslissen wat je met dit geld doet. Welk bedrag je krijgt, ligt vast.
Hoe ouder je bent, hoe meer zakgeld je krijgt.
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Jouw rechten
RECHT OP EEN MENSWAARDIGE BEHANDELING
Je hulpverleners mogen je nooit op een wrede of vernederende
manier behandelen of straffen. Als je gestraft wordt, moet de straf
in verhouding zijn met hetgeen je mispeuterd hebt.
Wanneer je gedrag gevaarlijk is voor jezelf of voor de mensen
rondom jou of wanneer je dingen vernielt, kan je een tijdje
afgezonderd worden en je vrijheden kunnen beperkt worden. De
hulpverleners moeten je duidelijk vertellen wanneer dit kan
gebeuren, voor hoelang en waar je dan afgezonderd wordt.






Welke straffen mogen niet?
Lichamelijke straffen zoals slaan, schoppen, nijpen,...
Geestelijk geweld zoals schelden, dreigen, ...
Maaltijden afnemen
Verbieden om bezoek te krijgen (tenzij de jeugdrechter
dit beslist)

KLACHTRECHT
Je kan klagen bij de begeleiding wanneer je niet tevreden
bent over de hulp die je krijgt of over de manier waarop je moet
leven. Je kan ook klagen wanneer je hulpverleners of ouders
geen rekening houden met je rechten.
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Ontevreden?
Zijn er problemen rond de begeleiding, bijvoorbeeld over de manier
waarop gewerkt wordt, of over zaken die in de begeleiding gebeurd
zijn, dan bespreek je dit best met de begeleiders zelf of met de
verantwoordelijke van JEZ11. Zo kunnen we samen proberen er iets
aan te doen.
Je kunt ook jouw ongenoegen uiten in een bespreking met jouw
consulent bij de sociale dienst van de Jeugdrechtbank.
Indien dit allemaal geen oplossing voor je brengt, kan je een officiële
klacht indienen. Je kan een brief schrijven naar de Directeur:
Dhr. F. De Baets
Poperingseweg 30
8900 IEPER.
Binnen de vijf werkdagen zal je weten of jouw klacht ontvankelijk is.
Een klacht is ontvankelijk als:





de klacht op papier staat
de klacht over onze hulpverlening gaat
de klacht over de begeleiding of de dienst gaat
jouw naam op de brief vermeld staat

In laatste instantie kan je nog altijd beroep doen op de JO-lijn. Dit is de
luister- en klachtenlijn van Jongerenwelzijn. Jongeren en ouders kunnen
hier terecht voor informatie of met een klacht over de hulpverlening.
Je kan bellen naar het gratis nummer 0800/ 900 33 of stuur een email
naar: Jolijn@vlaanderen.be. Schrijven kan ook:
JO-lijn
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel
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Notities
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