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Hallo!!! 

  

Welkom bij de afdeling verblijf van HDO!! 

  

Je leest in deze brochure alles over  de leefgroep. 

Dit boekje bevat dus belangrijke informatie. Lees het 

daarom goed! 

  

Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Bespreek het 

met je contextbegeleider. Die is er tenslotte voor jou. Je 

contextbegeleider geeft je een antwoord op allerlei 

praktische vragen of hij zorgt ervoor dat iemand anders 

je vraag zal beantwoorden. 

  

  

Veel leesplezier! 

  

Nele Mortier 

Verantwoordelijke HDO 
   

Voorwoord 
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De afdeling verblijf is een deel van HDO. 

  

  

  

HDO is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg. HDO 

is er voor gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 

25 jaar.  

  

HDO helpt gezinnen, kinderen en jongeren op 

verschillende manieren.   

  

HDO wil zoveel mogelijk thuis begeleiden. Het is echter 

niet altijd mogelijk dat iedereen de hele tijd thuis woont.  

Daarom kunnen kinderen en jongeren bij ons in een 

leefgroep worden opgevangen. We helpen ook 

jongeren bij het “alleen wonen” via kamertraining, 

kleinschalige wooneenheid en autonoom wonen. 

  

Voor meer informatie over HDO neem een kijkje op de 

website: 

 

www.votjeugdhulp.be 
  

 

 
  

HDO? 

Wie zijn we? 

http://www.votjeugdhulp.be
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Allerlei problemen kunnen ervoor zorgen dat je kind niet meer 

thuis kan wonen. Het is dan soms beter dat je zoon of dochter 

voor een tijdje ergens anders gaat wonen.   

 

 

 

 

 

 

De jongens en meisjes in onze leefgroepen zijn tussen de 0 en 25 

jaar. Sommigen verblijven hier een korte periode, anderen voor 

langere tijd. 

  

Ieder kind is welkom bij ons. We hopen dat alle kinderen zich hier 

toch een beetje thuis voelen. Wanneer een kind terug naar huis 

kan, maakt dit ons toch heel blij. 

  

Op ons  groot domein bevinden zich onze drie LEEFGROEPEN: 

  

Het Vijverhuis is onze leefgroep voor kinderen en jongeren van 0 

tot 12 jaar. 

  

In de Sneppe verblijven jongeren van 6 tot 18 jaar. 

  

Tenslotte is er nog de Hagekant. In de Hagekant verblijven 

jongeren van 6 tot 18 jaar. De Hagekant heeft ook twee ruime 

kamers voor jongeren.   

 

Op het domein vind je ook nog het kamertrainingscentrum de 

Dreve. In de Dreve verblijven 10 jongeren van 16 tot 25 jaar.  
  

  
 

 

LEEFGROEP? 

In een leefgroep leven een tiental jongeren 

samen in groep met enkele begeleiders. 

Wie zijn we? 
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Met de wagen? 

De leefgroepen zijn makkelijk te bereiken per wagen, met een 

afrit van de autosnelweg vlakbij. Er is een grote parking op het 

domein zelf.  

 
Met de trein of bus? 

We zijn ook  goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Het 

station ligt op een 15-tal minuutjes wandelafstand van de 

leefgroepen.   Vlakbij het domein is er een bushalte. 

 

 

 

  
   
 

 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
DO 

Afdeling verblijf 

Poperingseweg 30 

  8900 Ieper 

 

Tel.: 057/22.62.82 

Fax: 057/22.62.92 

E-mail: hdo@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be  

 

Hoe kan je ons bereiken? 
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Bij de afdeling verblijf werken verschillende mensen samen 

zodat je gezin goede hulp kan krijgen. Hieronder sommen we 

kort op wie je bij ons kan tegenkomen. 

 

> De BEGELEIDERS: er is altijd een begeleider aanwezig in de 

leefgroep. Soms zijn er zelfs meerdere begeleiders. Ze  helpen 

met het schoolwerk, doen activiteiten en proberen je kind te 

helpen waar kan. 

  

> De HOOFDBEGELEIDER draagt zorg voor de algemene 

gang van zaken in de leefgroep. De hoofbegeleider geeft 

leiding aan de begeleiders. 

  

> De INDIVIDUELE BEGELEIDER houdt zich persoonlijk met je 

kind bezig. 

  

> De CONTEXTBEGELEIDER werkt samen met je kind, je gezin, 

familie en omgeving.   

  

> Per leefgroep zijn er HUISHOUDSTERS. Zij wassen en strijken 

kleren. Zij maken het eten klaar. Ze zorgen dat al de ruimtes 

in het gebouw netjes zijn...  

  

> De TECHNISCHE DIENST zorgt dat de tuin er steeds mooi 

bijligt. Als er iets stuk is, herstellen ze dit voor ons. ‘s Morgens 

en ‘s avonds staan zij ook in voor het schoolvervoer.   

  
  
 
  

  
 

 

Wie is wie? 
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> De ZORGCOÖRDINATOR zorgt dat je hulpverlening goed 

verloopt. Bij deze persoon kan je ook steeds terecht met al je 

vragen, problemen of zorgen.  

  

> De VERANTWOORDELIJKE geeft leiding aan alle begeleiders 

en hoofdbegeleiders van verblijf.   

 

> Sommige jongeren gaan ook langs bij één van onze  

 THERAPEUTEN.  

 

  

Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die werken in de 

nieuwbouw met de centrale diensten zoals de directeur, de 

ICT-verantwoordelijke, ... 
   
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   

Wie is wie? 
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Hoe lang een plaatsing in de leefgroep duurt, hangt af van 

verschillende factoren. Die beslissing wordt samen met de 

consulent/aanmelder, de begeleiding en jullie genomen.  

 

Bij een plaatsing vanuit de Jeugdrechtbank, ligt de beslissing wel 

altijd bij de Jeugdrechter. Vanaf 12 jaar luistert de jeugdrechter 

ook naar de mening van de kinderen zelf.   

 

Als terug thuis wonen niet direct lukt, dan wordt er samen met 

jullie bekeken wanneer en hoelang de kinderen op bezoek naar 

huis kunnen komen. Als dit ook niet zou lukken, dan kan er altijd 

een contactregeling in de groep voorzien worden. Ook 

begeleide thuiscontacten zijn mogelijk.  
   
  

Hoelang? 
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Zorgcoördinator 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail:  

Gsm:  

Contextbegeleider 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail: 

Gsm: 

Belangrijke nummers 
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Consulent/aanmelder: 

Naam: 

Telnr.: 

E-mail: 

Gsm: 

Zelfmoordpreventie Awel (luistert naar kinderen en jongeren) 

102 of www.awel.be  1813 

De druglijn 

078 15 10 20 

Belangrijke nummers 
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Bij de start van de begeleiding wordt een onthaalgesprek ge-

pland met jou, je kind, consulent/aanmelder, contextbegelei-

der en zorgcoördinator. Tijdens dit gesprek luisteren we naar 

de hulpvragen van alle betrokkenen. We geven informatie 

over ons en hoe we werken. We maken afspraken voor de vol-

gende gesprekken. Het onthaalgesprek is maar een eerste 

► Onthaal en kennismaking 

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. 
  

Goed om te weten 
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De contextbegeleider komt bij je thuis. We zoeken samen 

naar een gepast moment om langs te komen.   

  

De gesprekken zijn meer dan gewoon een praatje maken: het 

is samen zoeken naar oplossingen, ideeën uitwisselen, overleg-

gen en onderhandelen met elkaar. 

   

 Omwille van de gekende gezondheidsredenen willen we vra-

gen om tijdens de huisbezoeken niet te roken in aanwezigheid  

van de contextbegeleider. Je bent natuurlijk steeds vrij om 

een huisbezoek even te onderbreken zodat je in een andere 

kamer of buiten kunt roken. 

► Contextbegeleiding 

► Handelingsplan  

Zes weken na het onthaalgesprek stellen we een handelings-

plan op. In het handelingsplan staan de doelen die jij, je kin-

deren, consulent/aanmelder en de contextbegeleiding de 

komende maanden willen bereiken. In dit plan worden af-

spraken (wie doet wat en wanneer) voor de eerste maanden 

gemaakt. 

  

Het handelingsplan wordt samen met jou, je kind en consu-

lent/aanmelder besproken. Op deze manier is het voor jou 

duidelijk wat er van wie verwacht wordt en waaraan we sa-

men gaan werken. Regelmatig wordt met jou gekeken of al-

les 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/aanmelder. 

  

We werken met open verslaggeving. Dat wil zeggen dat je 

het verslag kunt lezen en aanvullen. 

Goed om te weten 
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► Gezelligheid en sfeer 

In de leefgroep willen we zo veel mogelijk het leven van elke 

dag verder zetten. Dat betekent dat de kinderen hier ook 

naar school gaan, hun huiswerk maken, naar een hobbyclub 

gaan, op kamp gaan…  

 

We vinden gezelligheid en sfeer in de leefgroep heel belang-

rijk.  De leefruimtes richten we huiselijk en gezellig in.   

 

Soms is er in de groep een feestje, bv. een verjaardagsfeestje 

of een kerstfeestje. Dan kan jij als ouder uitgenodigd worden 

om mee te vieren in de leefgroep.  

  

Goed om te weten 
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Kinderen worden ingeschreven in een hobbyclub, zoals tram-

poline, tekenschool, voetbal, dansen, muziekschool, …  

Samen met een begeleider maken de kinderen een keuze.  

 

Binnen de afdeling verblijf zelf is er ook een aanbod van sport 

en spel. Zo hebben we een eigen voetbalploeg, zwemploeg 

en dansgroep. Met de sportleraar kunnen de kinderen ook 

verschillende activiteiten doen.  

 

Vanaf zestien jaar moeten de jongeren een vakantiejob 

doen.   

 

In de zomervakantie nemen de kinderen deel aan een kamp. 

Ook gaan ze met de leefgroep op kamp. Beiden zijn verplicht. 

► Vrije tijd 

► Individuele begeleiding 

Je kind krijgt zijn eigen individuele begeleider ofwel IB. 

  

Aan deze persoon kan hij zeggen wat hij goed of slecht vindt 

in zijn leven. Samen met zijn begeleider kan hij op zoek gaan 

naar oplossingen voor zijn problemen. 

  

Zijn begeleider gaat ook letten op wat hij goed kan. Hij gaat 

je kind aanmoedigen om altijd zijn best te blijven doen. 

  

Wekelijks maakt de IB tijd voor je kind vrij om samen te praten 

en samen dingen te doen. 
  

Goed om te weten 
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► Bewonersvergadering  

In de leefgroep gaat er minstens om de 2 weken een bewo-

nersvergadering door waar we samen met de kinderen pro-

blemen bespreken die zich kunnen voordoen in de leefgroep, 

zoals ruzies met andere kinderen.  

We vinden het belangrijk dat je je persoonlijke mening geeft 

over de hulp die je krijgt.      

 

We vinden het ook belangrijk dat je uitleg krijgt. Hoe beter je 

op de hoogte bent, hoe meer je kan meepraten en meebe-

slissen. 

  

► Je mening 

Goed om te weten 
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► Je mening 

Ook de mening van de andere mensen in je begeleiding 

(bijvoorbeeld je kinderen, contextbegeleider, consulent/

aanmelder) is belangrijk.  
  
We houden in de mate van het mogelijke rekening met wat jij 

vindt en wil.  Als dat niet kan, moet de begeleiding jou uitleg-

gen waarom. 
  

In de leefgroep zelf willen we zoveel mogelijk rekening hou-

den met de mening van jou en je kind. Om dit te kunnen, zul-

len er samen met jullie en uw kind veel gesprekken plaats vin-

den. De ene keer kan dit gaan over praktische zaken, zoals 

de keuze van kledij voor uw kind, de andere keer kan dit 

gaan over pedagogische zaken, zoals de aanpak van uw 

kind in de groep. 
  

Ook kies je als ouder zelf het onderwijsnet van uw kind, net als 

de geloofsovertuiging. Dit kan bepaalde gevolgen hebben, 

zoals bijvoorbeeld het houden van een communiefeest of 

lentefeest. Voor dergelijke kosten sta je als ouder zelf in, ge-

zien je hier zelf voor gekozen hebt. 
  

Goed om te weten 
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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 gege-

vens, 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 geschre-

ven staat. Je mag bepaalde stukken zelfs inlezen. Dit bespreek 

je best met je contextbegeleider.  

 

Het dossier wordt bij ons bewaard tot je kind de leeftijd van 35 

jaar heeft bereikt. Daarna wordt het vernietigd. 
   

► Dossier 

► Samenwerken  

We werken vaak samen met andere diensten en mensen die 

voor jou of je gezin belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld school, fa-

milie, OCMW, ...    

  

Indien deze diensten informatie over jou of je gezin wensen of 

willen overleggen dan bespreken we dit vooraf.  
  

Als je gescheiden bent, proberen we naargelang de situatie 

beide ouders te betrekken bij de begeleiding.   

Goed om te weten 
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Het is leuk als kinderen beloond worden wanneer ze iets goed 

gedaan hebben. Dit is ook goed voor de sfeer in de leef-

groep. We vinden het belangrijk om kinderen voldoende te 

belonen.    

  

We verkiezen eigenlijk het belonen boven het straffen! Met  

belonen willen we kinderen iets bijleren, terwijl ze met straf 

niets bijleren.   

  

Belonen kan op verschillende manieren gebeuren: via  een 

glimlach, een schouderklopje, een complimentje, langer op-

blijven, een snoep, …  

► Belonen 

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 zoals hierboven vermeld, 

gaan we zeer zorgvuldig om met informatie over jou en je ge-

zin. 

 

Je vindt meer uitleg over hoe we met je gegevens omgaan in 

o n z e  p r i v a c y v e r k l a r i n g  o p  o n z e  w e b s i t e 

(www.votjeugdhulp.be). 

► Privacy 

Goed om te weten 
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We straffen als dat nodig is. Als kinderen bijvoorbeeld de re-

gels overtreden of zich niet houden aan de gemaakte afspra-

ken,  

  

Als we straffen, wil dat niet zeggen dat we het kind niet meer 

graag hebben. We willen leren wat mag en niet mag. Bij straf 

vertellen  we welk gedrag niet kan en waarom.  

  

Een straf is iets dat niet leuk is: opruimen wat men vuil ge-

maakt heeft, naar de kamer gestuurd worden, ... 

  

We hebben een paar belangrijke regels over straffen: 

  

 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 de leeftijd zijn aangepast.  

 de straf moet duidelijk zijn.   

 de straf mag niet te streng zijn.   

 de straf wordt echt gegeven en liefst onmiddellijk 

► Straffen 

 Als we belonen vinden we het belangrijk dat de beloning: 

  

 echt wordt gegeven; 

 niet telkens hetzelfde is;  

 niet te groot is; 

 voor het kind zin heeft;   

 kort na het goed gedrag volgt.   

► Belonen 

Goed om te weten 
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Het is niet leuk als er  na straf een slechte sfeer blijft hangen.  

De begeleiding maakt het terug goed en geeft het kind ook 

de kans om het terug goed te maken.  Dit is iets wat we be-

langrijk vinden en wat we dus ook vragen om te doen.  

  

Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een tekening, het 

uitvoeren van een klusje, ... 

► Goedmaken 

Goed om te weten 
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In HDO zijn er 7 belangrijke regels. Het is belangrijk dat de jon-

geren deze regels respecteren want ze gelden ook in de 

maatschappij. De regels zijn grenzen. Ze staan niet ter discus-

sie! Naast deze regels zijn er ook nog afspraken. Over afspra-

ken kan er wél onderhandeld worden. De afspraken vind je in 

het boekje “regels en afspraken”. 

 

De 7 regels voor jongeren zijn: 

 

 

 je blijft ver weg van illegale drugs (drugs, medicatie, alco-

hol, gevaarlijke stoffen); 

 je hebt respect voor het materiaal van de ander of de 

voorziening. Je steelt of vernietigt niet; 

 je maakt niemand bang en doet niemand pijn; 

 je hebt een zinvolle dagbesteding, d.w.z. dat je naar 

school gaat, dat je werkt of actief werk zoekt of meehelpt 

in de voorziening, …; 

 je houdt je aan de alledaagse afspraken in het kamertrai-

ningscentrum; 

 ‘anders zijn” aanvaard je: iedereen hoort er bij ongeacht 

iemand zijn geloof / huidskleur / beperking/… en 

 seksueel grensoverschrijdende taal en gedrag kan niet. 

 

Een overtreding van deze regels kent altijd een gevolg!  Het 

gevolg is afhankelijk van o.a. de ernst van de overtreding, de 

situatie, …  

  

► 7 regels 

Regels en afspraken 
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Het domicilieadres van je kind blijft hetzelfde. Het verblijfadres 

is wel het adres van de afdeling verblijf. Brieven van school, 

dokter, .. komen dus in de leefgroep terecht. 

► Adres 

► Kinderbijslag 

► Dokter en ziekenfonds 

We werken met twee huisartsen, nl. 

dokter Geeraert of dokter Debrie. 

Het medisch dossier van uw kind 

moet dus aan één van deze dokters 

bezorgd worden.  

  

Indien uw kind ziek zou worden tijdens thuisverblijven en een 

dokter nodig is, vragen wij om ons eerst te verwittigen. Anders 

kunnen er problemen optreden met de terugbetaling van 

deze kost. Dit komt omdat wij instaan voor de medische kos-

ten en de mutualiteit dus ook een deel van deze kosten aan 

ons terug betaalt.  

Tijdens het verblijf wordt 2/3 van de kinderbijslag van de jon-

gere door de overheid ingehouden. 

 

De toegangspoort of de jeugdrechter beslist over het reste-

rende bedrag. Dit kan aan de ouders worden toegewezen of 

dit  kan op het spaarboekje van je kind geplaatst worden. 

Praktische informatie... 
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►Schade aan materiaal van HDO 

Hier geldt het gezegde: “Potje breken, is potje betalen.” 

Eerst en vooral wordt er gekeken hoe groot de schade is. Ver-

volgens kijken we hoe de schade kan terug betaald worden.  

Dit kan via het uitvoeren van klusjes, zakgeld…  Het kan ook zijn 

dan we jullie als ouders aanspreken.     

► Schade aan materiaal van anderen 

Indien uw kind iets van anderen met opzet stuk maakt, dan 

dient dit altijd terug betaald te worden. Die persoon wordt te-

rug betaald met een deel van het zakgeld of via jullie als ou-

der. We stellen samen een overeenkomst op.  In deze over-

eenkomst staat hoe jouw kind de schade zal vergoeden. 

► Verlies van eigen materiaal 

Wanneer uw kind bijvoorbeeld zijn buzzypas of sleutel verliest, 

wordt dit ook terug betaald. Als uw kind al een waarborg be-

taalde, wordt die voor het verlies ingehouden. Ook zakgeld 

kan hiervoor gebruikt worden. Jullie als ouders kunnen ook 

worden aangesproken. Er kan eventueel een overeenkomst 

worden opgesteld. 

  

Wat als mijn kind iets kapot maakt? 
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Heb je problemen met je begeleiding? 

 

Praat hierover met de begeleiding.  Zo kunnen we samen proberen 

er iets aan te doen. 

 

Je kan je probleem ook vertellen in een bespreking met je aan-

melder. 

Als je probleem daarna nog niet opgelost is, kan je een officiële 

klacht indienen. Hiervoor moet je een brief schrijven naar: 

 

Algemeen Directeur, Dhr. F. De Baets 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper. 

  

Binnen 10 werkdagen kom je te weten of je klacht geldig is.  Je 

kan ook een formulier op onze website invullen 

Een klacht is geldig als: 

  

 de klacht op papier staat; 

 de klacht gaat over de hulp die je krijgt; 

 de klacht gaat over de begeleiding en 

 je naam op je brief staat. 

Je kan ook bellen naar de Jo-lijn. Dit is een telefoonlijn voor ouders 

en kinderen die begeleid worden binnen de Bijzondere Jeugdbij-

stand. Als je niet tevreden bent over je begeleiding mag je naar 

dit nummer bellen. Ook als je vragen hebt, mag je dit nummer bel-

len. 

 Jo-lijn: 0800/ 900 33 

Ik ben niet tevreden! 
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RECHT OP HULP 

Een minderjarige die hulp nodig heeft, moet die ook krijgen om zijn 

welzijn, zijn gezondheid en zijn verdere ontplooiing te bevorderen. Tij-

dens de hulp behoudt hij al zijn andere rechten. 

Een hulpverlener die zichzelf niet geschikt vindt om de juiste hulp te 

bieden, moet iemand zoeken die wel geschikt is. Wanneer een jonge-

re niet in staat is om zelf hulp te vragen, kunnen zijn ouder(s) of de vol-

wassene die voor zijn opvoeding instaat dat doen. Ook wanneer jij 

vindt dat dat voor je kind echt nodig is, kun je beroep doen op jeugd-

hulp. 

RECHT OP INFORMATIE 

Een minderjarige die hulp krijgt, heeft recht op duidelijke informatie.  

Hulpverleners moeten die spontaan geven en mogen niet wachten 

tot de minder jarige daar zelf om vraagt. Alle info moet klaar en dui-

delijk zijn zodat een jongere ze kan begrijpen.   

 

Soms oordeelt de hulpverlener dat de minderjarige niet alles moet we-

ten, bijvoorbeeld omdat het extra leed zou teweeg brengen of hem 

onnodig in verwarring zou brengen. Mits een 

motivering in het dossier, mag de hulpverlener die informatie tijdelijk 

achterhouden in het belang van de minderjarige. Hij moet die infor-

matie dan wel geven aan de persoon die het kind bijstaat. 

Ouders moeten altijd in staat blijven hun ouderlijk gezag uit te oefenen 

en beslissingen te nemen over de opvoeding van hun kind. Daarom 

hebben zij recht op duidelijke informatie (in hun taal) over: de hulp die 

hun kind krijgt, de verschillende mogelijkheden die er zijn en wat er 

van hen verwacht wordt. 

  

De rechten van je kind 
Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft rechten. Deze rechten gelden voor elke 

minderjarige. Er mag geen discriminatie zijn omwille van leeftijd, geslacht, ras, 

huidskleur, taal, geloof, handicap, inkomen, gezondheid, verblijfsstatuut, of wat dan 

ook.  
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RECHT OP INSTEMMING MET DE HULP 

Een minderjarige die hulp krijgt en die bekwaam is, moet daarmee 

instemmen. Niemand kan hem verplichten zich te laten helpen 

(behalve de rechter). Op het recht op instemming zijn een aantal 

uitzonderingen. In die gevallen mag de minderjarige niet zelf beslis-

sen of hij hulp wil of niet.  Bijvoorbeeld wanneer een rechter hulp op-

legt, moet de minderjarige dat aanvaarden. 

RECHT OP RESPECT VOOR HET GEZINSLEVEN 

Een minderjarige heeft altijd het recht om bij zijn ouders te blijven 

wonen,  tenzij dit niet in zijn belang is. 

Recht op respect voor het gezinsleven betekent ook dat jij als ouder 

recht hebt op ondersteuning en begeleiding.  

INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

Elke minderjarige die hulp krijgt, heeft recht op inspraak. Hoe meer hij 

betrokken wordt bij de hulp die hij krijgt, hoe beter.  Ook ouders heb-

ben recht op inspraak en participatie in de hulpverlening. 

RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING 

Een minderjarige mag nooit wreed behandeld of vernederd worden.   

RECHT OP BIJSTAND 

Een minderjarige die hulp zoekt, mag zich altijd laten bijstaan door 

iemand naar keuze die hij vertrouwt.   Een vertrouwenspersoon moet 

aan 4 voorwaarden beantwoorden: 

  

 meerderjarig zijn; 

 niet rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening; 

  op ondubbelzinnige wijze door de minderjarige aangewezen zijn 

en 

 beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 

2 omvat. 

De rechten van je kind 
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DOSSIER 

Elke minderjarige die hulp krijgt, heeft recht op een zorgvuldig bijge-

houden en veilig bewaard dossier. Het dossier wordt samengesteld 

door de hulpverlener(s). 

Het is een werkinstrument. Wie met de hulpverlening te maken heeft 

(de minderjarige, zijn ouders of pleegouders, hulpverleners, personen 

die bijstand verlenen) mag altijd weten wat er met het dossier ge-

beurt.  Zij hebben recht op duidelijkheid over: 

  welke informatie in het dossier komt; 

  wat ermee gedaan wordt; 

  waar en hoelang het dossier bewaard wordt; 

  wie toegang heeft tot het dossier; 

  wie het gehele dossier of delen ervan mag inkijken; 

  hoe de hulpverleners onderling informatie uitwisselen 

PRIVACY 

Elke minderjarige heeft recht op  

 een eigen overtuiging over politiek, filosofie, ideologie of gods-

dienst; 

 een eigen seksuele geaardheid; 

 een ruimte om zich terug te trekken. 

Hulpverleners en ouders moeten altijd respect opbrengen voor het 

privéleven van de minderjarige. 

KLACHTRECHT 

Elke minderjarige heeft het recht om een klacht in te dienen over:  

  de hulp die hij krijgt; 

  de leefomstandigheden in een instelling; 

JE KIND KRIJGT ZAKGELD 

Wanneer je kind in een leefgroep woont, heeft hij/zij recht op zak-

geld. Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere kinderen.   

De rechten van je kind 



 

29  

Versie 9 

05/02/2020 



 

30  


