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Het gaat niet goed thuis.
Jij of iemand anders maakt

zich zorgen.
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Je tiomt bij ons als |e
tets niet begrijpt, boos

bent of ontevreden
over wat je meemaakt

In dejeugdhulp.
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je komt bij ons als sr
problemen thuis zijn

en jij of iemand anders
zich zorgen maakt.

We luisteren naar Jou

de juiste hutp. rodat
het thuis beter gaat.

HULP

je komt bij ons als
jijzelf of f'smand

anders zich zorgen
maaht over de

veiligheid van jou of bij
Jou thuis.

Je kan van ons
verwachten dat we

proberen om het met
afspraken en hulp van
anderen weer veilig te

maken thuis.

Wij geven je informatie
en advies, tuisteren

naar je en helpen je om
over je klachten te

praten.

je komt bij ons ats er
grote zorgen zijn over
de situatie bij Jou thuis,
ats eerdere hulp niet
heeft gewerkt of als

Jouw ouders 9een hulp
kunnen of witten

geven.

We praten met Jou Je
ouders en anderen die
jou kennen. We geven

e<n advies ovar wat er

nodi9 fs om Jou te
beschermen. Als we

daarvoor naar de

rechter gaan. zijn we
erbij fn de rechtszaal.

%
o

9

APVOCAflT ^p
Je komt bl| de

hlnderrechter als hij
een beslissing moet
nemen over wat er

nodig Is om Jou te
beschermen.

Ats je 12 jaar of ouder
bent, krijg Je een

uitnodiging voor een
gesprek met de

kinderrechter. Hij
praat ook met je

(pteeglouders. Daarna
neemt bij een bestuit.

Atsje niet met de
kinderrechter wil

praten, mag Je ook een
brief sturen. Dit mag
ook als je jonger bent

dan 12.
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Je komt bij ons na een
bestissing van de

rechter.

Je kan van ons
verwachten dat wij ons
samen met jou Inzetten

voor dingen dia goed
lijn voor Jou.
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