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Als jongere heb je bepaalde rechten. Op www.jbgld.nl kun je daarover 

uitgebreid lezen. In deze folder staat een korte samenvatting.

Je hebt het recht je dossier in te zien en kopieën
op te vragen 
Wanneer je hulp krijgt van Jeugdbescherming Gelderland, dan houden wij 

hierover een dossier bij. Hierin zitten bijvoorbeeld rapportages, plannen van 

aanpak, evaluaties en contactjournaals. Als je 12 jaar of ouder bent, heb je 

het recht om je dossier in te zien en om kopieën van stukken uit je dossier 

op te vragen. Een verzoek hiervoor kun je per brief of per mail sturen aan je 

jeugdbeschermer of aan de teamleider. Je jeugdbeschermer of zijn teamleider 

kan jouw verzoek weigeren als de privacy van andere (derde) personen wordt 

geschonden. 

Je hebt het recht foute informatie uit je dossier 
te laten halen 
Een dossier kan soms foute of oude en achterhaalde informatie bevatten, 

die niet meer relevant is voor de hulpverlening. Is dat bij jou het geval, dan 

kun je Jeugdbescherming Gelderland vragen om deze gegevens te corrigeren 

of te verwijderen. Je kunt dan het beste een brief of mail sturen naar je 

jeugdbeschermer of zijn teamleider. Je moet dan wel 12 jaar of ouder zijn. 

Het kan zijn dat je jeugdbeschermer de informatie wel relevant vindt voor het 

dossier. Kom je er samen niet uit, dan kun je overwegen een klacht in te dienen. 

Met wie wisselen wij jouw gegevens uit?
Wij geven geen persoonlijke gegevens uit jouw dossier door aan anderen 

zonder je toestemming, met uitzondering van de volgende situaties:
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Wij mogen gegevens uitwisselen met personen van instellingen die 

beroepshalve rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening, zoals 

instellingen voor Jeugdhulp en maatschappelijk werk.

Als sprake is van een ondertoezichtstelling, kunnen wij informatie over

jouw gezin opvragen bij andere professionals. Deze zijn verplicht informatie

te geven die noodzakelijk is voor de uitvoering van de  ondertoezichtstelling.

Wij mogen met de Raad voor de Kinderbescherming gegevens uitwisselen

als dit noodzakelijk is jou te beschermen.

Als een jeugdbeschermer vindt dat hij alleen door anderen te informeren

ernstig nadeel of gevaar voor jou of je gezin kan voorkomen.

Gemeenten vragen jouw persoonsgegevens, die uitsluitend mogen worden 

gebruikt voor de facturering van ons werk.

Je hebt het recht een klacht in te dienen 
Ben je niet tevreden over Jeugdbescherming Gelderland? Vind je dat je niet 

genoeg informatie krijgt of worden beslissingen buiten jou om genomen? 

Word je niet goed behandeld of kun je niet zeggen wat je wil? Blijf hier dan 

niet mee zitten en bespreek het met je jeugdbeschermer. 

Het kan zijn dat je er met je jeugdbeschermer niet uitkomt. In dat geval kun je 

twee dingen doen: 

Je vraagt een gesprek aan met je jeugdbeschermer en zijn teamleider. 

Misschien kan de teamleider tussen jou en je jeugdbeschermer bemiddelen. 

Als het bemiddelingsgesprek geen oplossing biedt, of als je zo’n gesprek niet 

ziet zitten, kun je een klacht indienen. 

1. 

2. 
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Dit kan bij de onafhankelijke klachtencommissie van 

Jeugdbescherming Gelderland: 

Klachtencommissie Jeugdbescherming Gelderland

Velperweg 75 

6824 HH Arnhem 

Ben je na de behandeling van je klacht door de klachtencommissie nog 

niet tevreden? Dan kun je je klacht ook nog voorleggen aan de Nationale 

Ombudsman: www.ombudsman.nl. 

Cliëntondersteuner
Heb je vragen die je niet aan je eigen jeugdbeschermer kunt of wilt stellen? 

Wil je meer weten over wat er nu staat te gebeuren, of ben je boos over hoe 

dingen gaan? Bel een van onze cliëntondersteuners. Zij beantwoorden je 

vragen en zoeken samen met jou naar een oplossing. De cliëntondersteuners 

zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van Jeugdbescherming 

Gelderland: 088 712 12 12. Je wordt met één van hen doorverbonden of 

op een later tijdstip teruggebeld. Je kunt je vraag ook per mail stellen: 

clientondersteuner@jbgld.nl. 

Zorgbelang Gelderland kan jou ondersteunen 
Kom je er met Jeugdbescherming Gelderland niet uit of heb je vragen 

die je liever eerst met iemand anders bespreekt, dan kun je contact 

opnemen met de Vertrouwenspersoon Jeugdzorg van Zorgbelang 

Gelderland. Je kunt de vertrouwenspersoon bellen via 026 384 2822, of 

mailen naar: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl. Je kunt de 

vertrouwenspersoon bijvoorbeeld vragen stellen over wetten en regels. 



Ook kun je haar vragen om jou te ondersteunen bij gesprekken met je 

hulpverlener of bij het indienen van een klacht. 

Meer informatie 
Voor meer informatie en de uitgebreide klachtenregeling 

kun je kijken op www.jbgld.nl. 0p www.dropjemening.nl en 

www.zorgbelanggelderland.nl vind je onafhankelijke informatie

over jeugdzorg en de vertrouwenspersoon.

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vind je op www.jbgld.nl. 

Hier vind je ook de gegevens van het kantoor bij jou in de buurt.

Jeugdbescherming Gelderland

Hoofdkantoor

Velperweg 75

6824 HH Arnhem

T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


