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Stel je vragen, vertel je ideeën.
We luisteren naar elkaar.
We gebruiken geen geweld.
We gaan respectvol met elkaar om.
Niet tevreden? Vertel het.
Samen maken we Youké nog beter!

Wat vind jij
van Youké?

Meer weten?
Op onze website vind je alle informatie over de
privacy regels bij Youké, onze klachtenregeling, de
vertrouwenspersoon, het AKJ en handige links naar
organisaties die opkomen voor jouw belangen.

Vertel ons
wat beter kan.

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Hoe gaat het
bij Youké?
 We luisteren
naar elkaar.
 We gebruiken
geen geweld.
 We gaan
respectvol met
elkaar om.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Als je hulp krijgt bij Youké, dan is het belangrijk
dat je krijgt wat je nodig hebt. Het gaat om jou,
dus jouw mening telt. Je kunt je ideeën bespreken
met je hulpverlener, op de groep of op speciale
bijeenkomsten die Youké organiseert.
We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt bij
onze hulp en werkwijze. In deze folder vind je
informatie over hoe we werken, over privacy en
over hoe jij kunt laten weten wat jij vindt van
Youké.

Als je begeleiding of hulp van Youké krijgt, dan heb je
daar misschien bepaalde verwachtingen van. Of je hebt
vragen of een goed idee. Hoe dan ook: wij willen het
graag weten.
Je kunt altijd terecht bij je eigen hulpverlener, een
andere medewerker van de afdeling of het
afdelingshoofd. Ook organiseert Youké bijeenkomsten
waar je je mening over Youké kwijt kunt, zodat we
kunnen zorgen dat ons werk beter wordt.

Je kunt de vertrouwenspersoon zelf benaderen. Maar
deze komt ook op de afdelingen regelmatig langs om te
kijken hoe het gaat. De vertrouwenspersoon luistert
naar jouw verhaal en helpt je om het probleem zelf op
te lossen. Je krijgt informatie over je rechten en advies
over wat je het beste kunt doen.

Zelf op je spullen passen
Als je bij Youké bent, dan ben je zelf verantwoordelijk
voor jouw spullen. Youké is niet aansprakelijk als je iets
kwijtraakt of als er iets kapot gaat.

Jouw dossier is privé
Alle kinderen en jongeren bij Youké hebben een dossier
met persoonsgegevens, het hulpverleningsplan en
verslagen van gesprekken. Veel persoonlijke informatie
dus, waar jij en je hulpverlener bij kunnen. Verder
mogen alleen je casemanager en eventuele voogd van
de organisatie die jouw indicatie gaf in je dossier kijken.
Om te controleren of wij de juiste hulp geven. Andere
hulpverleners mogen alleen met jouw toestemming in je
dossier kijken. Als je nog geen twaalf bent, moeten ook
je ouders toestemming geven. Ben je klaar bij Youké,
dan bewaren wij het dossier nog vijftien jaar voor je.

Even met iemand
anders praten
Soms wil je met iemand praten die los staat van Youké,
hulpverleners of familie. Daarom is er voor alle cliënten
en pleegkinderen een vertrouwenspersoon van het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Als er iets niet goed
is gegaan
Als je niet tevreden bent over de hulpverlening of als er
iets is gebeurd, dan kun je dit het beste bespreken met
je hulpverleners of het afdelingshoofd. Helpt dat niet,
dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure
van Youké. Je kunt, als je dat wilt, daarbij advies
inwinnen bij het AKJ. Het AKJ is onpartijdig en
informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met
vragen of klachten over de jeugdzorg.

