
vertrouwenspersonen 
 in de jeugdhulp 

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugd hulp – is een onafhankelijke 
stichting. Wij voeren het onafhankelijke vertrouwens werk in de jeugd
hulp uit. Dat doen wij samen met de collega´s van een aantal Zorg belang
organi saties. Kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en pleeg ouders 
kunnen een beroep op ons doen als ze vragen of klachten hebben over 
(de toegang tot) de jeugdhulp.

Expertise
De gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de toegang tot de jeugdhulp.  

Voor het AKJ betekent dit dat wij het 

vertrouwens werk in opdracht van de 

Vereniging van Neder landse Gemeenten 

(VNG) landelijk uit voeren. Wij hebben 

door onze jaren lange ervaring ruime 

expertise opge bouwd met het vertrou

wenswerk. We staan klaar voor alle 

kinderen, jongeren en hun (pleeg)

ouders of ver zorgers die in het kader 

van de Jeugd wet hulp ontvangen.

Wat doen wij?
Vertrouwenspersonen informeren en 

adviseren kinderen, jongeren, hun 

(pleeg)ouders en verzorgers als zij  

vra gen, problemen of klachten hebben 

over de jeugdhulp. Wij vertellen hen  
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wat hun rechten en mogelijkheden zijn. 

We ver wijzen hen naar de juiste persoon 

om hun probleem mee te bespreken. Vaak 

spelen we een rol bij het bespreekbaar 

maken van vragen, proble men of klachten.  

Dat is voor veel jeugdigen en ouders of 

verzorgers vaak niet zo eenvoudig en 

daarom ondersteunen we hen daarbij. 

Bespreekbaar maken
Ons uitgangspunt is om onvrede van 

cliënten snel en op een zo laag mogelijk 

niveau bespreekbaar te maken. In veel 

gevallen is een gesprek met de jeugd hulp

verlener of de leidinggevende vol doende 

om tot een oplossing te komen. Soms 

komen we toch uit op een procedure rich

ting de klachten commissie. Wij advise ren 

onze cliënten over de weg die ze kun nen 

afleggen, maar uiteindelijk bepalen zij zelf 

de route. 

Voorlichting
Cliënten die te maken krijgen met jeugd

hulp moeten weten dat ze recht hebben op 

een onafhankelijke vertrouwens  persoon. 

Daarom is het belang   rijk dat de profes

sionals die werken bij jeugdteams, wijk

teams of een Centrum voor Jeugd & Gezin 

bekend zijn met het vertrouwenswerk. 

Door cliënten hierover te informeren, zorgt 

u ervoor dat het vertrouwenswerk voor 

hen bereikbaar is. 

Ook kunt u er samen met ons voor zorgen  

dat cliënten zich vrij voelen om contact te 

zoeken met – en ondersteuning te vragen  

van – een vertrouwenspersoon van het  

AKJ of Zorgbelang. Dat kunt u doen door  

op de website van uw jeugd of wijkteam,  

of Centrum voor Jeugd & Gezin, melding  

te maken van het recht op toegang tot  

een onafhankelijke vertrouwenspersoon 

en door het verstrekken van de AKJfolders 

aan cliënten die jeugdhulp krijgen. 

Bereikbaar
Wie onze hulp nodig heeft, kan ons een

voudig bereiken. Op werkdagen zijn we 

bereikbaar via het landelijke toegangs

nummer 088 555 1000. Ook per email,  

via het contactformulier op de website en 

via de chat op de site zijn we bereikbaar. 

Kijk voor meer informatie op www.akj.nl. 

Daar vindt u ook de meest gestelde vragen 

door professionals.
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