Kom verder

We zoeken naar
oplossingen die voor
úw gezin werken.
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Welkom
Welkom bij Pactum jeugd- en opvoedhulp. De
komende tijd gaan we samen werken aan oplossingen
voor uw gezin. In deze brochure leest u wat u van ons
kunt verwachten en hoe we werken. Hoe onze hulp er
ook uitziet, de insteek is steeds hetzelfde. We helpen u
en uw kind(eren) om de draad weer op te pakken.
Zodat uw gezin weer draait zoals u het graag wilt.
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Kom verder met Pactum

De komende tijd zult u veel persoonlijk contact hebben met
uw hulpverlener van Pactum. Hij of zij is uw vaste contact
persoon en zorgt dat u de juiste hulp krijgt. U kunt bij hem of
haar terecht als u vragen, twijfels of opmerkingen hebt.

Wat gaan we doen?

We hebben geen kant-en-klare oplossing voor u, want elk
gezin en elke situatie is uniek. Eerst bespreken we samen met
u wat er speelt, en hoe wij daarbij kunnen helpen. In ieder
gezin zijn er dingen die goed gaan. Daar bouwen we in het
hulpverleningstraject op voort. Het liefst helpen we u en uw
kind thuis. Als de situatie dat niet toelaat, kijken we samen
met u welke mogelijkheden er zijn om uw kind tijdelijk elders
te begeleiden. We zoeken naar oplossingen die voor úw gezin
werken, zodat u na een tijdje weer op eigen kracht verder
kunt.
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Om dat voor elkaar te krijgen, maken we samen een plan.
Daarbij betrekken we uw hele gezin en eventueel ook
mensen buiten uw gezin die steun kunnen bieden. Zoals
leraren op school, familieleden, goede vrienden of buren. In
het plan staan de doelen waaraan we samen met u werken
en hoe we dat doen. U weet dus precies wat onze hulp
inhoudt en wat u kunt verwachten. We bespreken ook
regelmatig of we op de goede weg zitten en wat het effect is
van onze hulp.

Hoe lang duurt de hulp?

De hulp duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. De hulp
stopt als u de opvoeding van uw kind weer zelfstandig
aankunt.
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Praktische informatie
Hieronder geven we u praktische informatie over de hulp die
u krijgt. Hebt u vragen hierover, dan kan uw jeugdzorgwerker
die beantwoorden.

Wie is wie?

 we spreken over een ouder, dan bedoelen we de ouder
Als
die het gezag heeft over een kind.
Met wettelijk vertegenwoordiger bedoelen we de
persoon die de voogdij over het kind uitoefent.
Met verzorgers bedoelen we de mensen die direct
betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van een
kind. Bijvoorbeeld ook stief- of pleegouders.

Ook de ouder die niet het gezag heeft over een kind, heeft
het recht om te weten wat er met zijn of haar kind gebeurt.
Als het de hulp verbetert, betrekken we deze ouder ook bij
het proces. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met het
kind, de ouder die het gezag heeft of met de wettelijk
vertegenwoordiger van het kind.

Wie zijn wij?

	Wij zijn de professionals die het belang en veiligheid van
de kinderen voorop stellen.
	Wij werken met de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Dit houdt in dat wij verplicht zijn de
meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de
huiselijke kring. Er is een landelijke meldcode die wij
gespecificeerd voor Pactum toepassen.
	Wij werken met verschillende methodieken waaronder
het Vlaggensysteem en Signs of Safety om de veiligheid
van de kinderen en jeugdigen te monitoren.
	Wij werken met de Verwijsindex. Dit is een landelijk
digitaal systeem waardoor professionals die bij uw gezin
betrokken zijn met elkaar kunnen afstemmen. Meer
informatie over de Verwijsindex: www.multisignaal.nl
	Wij doen dit vanuit kwaliteitseisen die regelmatig door
externe partijen worden getoetst, volgens de
ISO-normering.
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	Wij werken met professionals die geregistreerd zijn in het
kwaliteitsregister Jeugd en vallen onder het tuchtrecht.
Zij krijgen regelmatig scholing, cursussen en trainingen
om hun kennis actueel te houden. Lees hier meer over op
de website: www.skjeugd.nl/ouders-verzorgers
	Wij werken volgens de richtlijnen voor jeugdhulp en
jeugdbescherming die zijn ontwikkeld op initiatief van de
beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO.
De Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er
om de professional te ondersteunen in het dagelijkse werk.
Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en
ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde
aanbevelingen voor het handelen. Daarmee beslissen de
professional en de cliënt samen over de best passende hulp.
Meer informatie over de richtlijnen:
www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Wie beslist?

Tijdens de hulp moeten soms beslissingen worden genomen.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de ouders of de
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wettelijk vertegenwoordiger het recht om te beslissen. Bij
kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders of de wettelijk
vertegenwoordiger samen met het kind.
Kinderen die 16 jaar of ouder zijn, kunnen de meeste rechten
zelfstandig uitoefenen. Bij een ondertoezichtstelling wordt,
naast het kind en de ouder, de gezinsvoogd actief betrokken
bij het nemen van beslissingen over de hulpverlening.
Pactum heeft uw toestemming nodig voor behandeling of
onderzoek. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten ook
toestemming geven. U geeft toestemming op papier. U kunt
uw toestemming weer intrekken als u van mening bent
veranderd.

Wij houden voor u een dossier bij

De jeugdzorgwerker van Pactum houdt een dossier bij.
Daarin staan alle gegevens over de hulp aan u en uw kind.
Uw jeugdzorgwerker bewaart ook alle rapportages over de
voortgang in het dossier. Die gegevens zijn niet van ons, ze
zijn van u. Daarom kunnen u en uw kind (vanaf 12 jaar) het
dossier altijd inzien. Alleen gegevens in het dossier die niet
over uzelf of uw kind gaan, zoals gegevens over een
pleeggezin, kunt u niet inzien. Kinderen vanaf 16 jaar bepalen
zelf of anderen het dossier mogen inzien.
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We maken samen een plan en bespreken
regelmatig of we op de goede weg zitten.
Vindt u dat er fouten in uw dossier staan? Dan kunt u
Pactum schriftelijk of mondeling vragen gegevens te
corrigeren. Wij laten u dan binnen vier weken schriftelijk
weten of we aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt
gegevens laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Wij bewaren uw gegevens vijftien jaar

Pactum bewaart uw dossier normaal gesproken vijftien jaar.
Daarna wordt het vernietigd, tenzij er belangrijke redenen
zijn om het dossier langer te bewaren. U kunt Pactum vragen
om (gegevens uit) uw dossier al eerder te vernietigen. Als dit
mogelijk is, dan doen we dit binnen drie maanden. Soms
kunnen we niet aan uw verzoek voldoen, omdat er een
belangrijke reden is om de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld
als een van uw kinderen nog hulp ontvangt, of als gegevens
nodig zijn voor onderzoek. En soms verbiedt de wetgever ons
om dossiergegevens te vernietigen. Als dat het geval is, krijgt
u daarover een brief.

Wij respecteren uw privacy

Pactum betrekt u en uw kind(eren) zoveel mogelijk bij de
hulp die u krijgt. Daarbij gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk
om met uw gegevens. We geven uitsluitend informatie aan
andere hulpverleners als deze rechtstreeks betrokken zijn bij
de hulp. En we geven nooit zonder uw toestemming
informatie aan anderen, tenzij de wet ons dat verplicht. Soms
zijn er situaties waarbij we informatie moeten verstrekken
aan anderen, zoals de Inspectie Jeugdzorg. Meer informatie
over ons privacy beleid vindt u op onze website
www.pactum.org

U kunt helpen onze hulpverlening nog beter te maken

Pactum vindt het belangrijk om te weten wat u vindt van de
hulp die u krijgt. Daarom vragen wij u om aan het begin,
tijdens en na afloop van de hulpverlening vragenlijsten in te
vullen. Zo weten wij wat het effect is van de hulp die wij
bieden en hoe tevreden u daarover bent. Wij kunnen hiermee
onze hulpverlening nog beter maken.
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U kunt meepraten in de Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Pactum behartigt de belangen van alle
kinderen, jongeren en ouders die een beroep op ons doen. De
raad volgt het beleid van Pactum op de voet en geeft de
directie gevraagd en ongevraagd advies. Wilt u uw stem laten
horen en lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact
op met Zorgbelang, telefoon 026-384 28 53 of mail naar
cliëntenraad@pactum.org.

Complimenten en klachten

We doen onze uiterste best voor u, uw kind en uw gezin.
Vanzelfsprekend horen we graag of u tevreden bent. Vertel
het in dat geval aan uw jeugdzorgwerker en geef hem of
haar een compliment.
Dat we ons best doen wil niet zeggen dat we nooit een fout
maken, of nooit iets doen waarop u ons wilt aanspreken. Wat
kunt u dan doen? Er zijn een aantal mogelijkheden.
Vraag of klacht bespreekbaar maken
Als u een vraag hebt over de hulp van Pactum of als u
ontevreden bent over de hulp, kunt u dit bespreken met uw
jeugdzorgwerker. Heeft dit niet de oplossing gebracht die u
had gehoopt, mail dan onze klachtenfunctionaris via
klachtenfunctionaris@pactum.org. Zij neemt uw vraag of
klacht dan in behandeling en neemt zo snel als mogelijk
contact met u op.
Contact met een vertrouwenspersoon
Wilt u met iemand anders uw vraag of klacht bespreken of
heeft u behoefte aan advies van een onafhankelijk persoon?
Neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ), vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
Het AKJ is er voor iedereen die te maken heeft met jeugdhulp.
Voor ouders of verzorgers, maar ook voor jongeren. De
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en behandelt
informatie die u geeft vertrouwelijk. Hij of zij neemt geen
contact op met Pactum zonder uw toestemming.
U kunt het AKJ benaderen als u:
• informatie en advies wilt over wetten en regels
• ontevreden bent over onze hulp
• hulp wilt bij het omschrijven van uw klachten.
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Het AKJ is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur via 088 55 51 000 of via info@akj.nl. Bekijk ook de website
www.akj.nl.
Klacht via de onafhankelijke klachtencommissie
U kunt ook een onafhankelijke klachtencommissie
inschakelen. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de
manier waarop wij uw klacht behandelen. De onafhankelijke
klachtencommissie werkt voor meerdere jeugdzorg
instellingen en bestaat uit personen die niet aan deze
instellingen verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC),
Postbus 114, 6800 AC Arnhem. Of stuur een e-mail naar
klachten@gkcjeugdzorg.nl
Klacht via het tuchtcollege
Indien u een klacht heeft over het handelen van een
jeugdzorgwerker of gedragswetenschapper kunt u een klacht
indienen bij het tuchtcollege (College van toezicht) van de
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
U vindt bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker zijn of haar
gedragsregels, vastgelegd in de Beroepscode, niet goed
naleeft of niet volgens de gestelde beroepsnormen en
richtlijnen jeugdhulp en -bescherming handelt. U denkt dat
de jeugdzorgwerker de kwaliteit van het werk schaadt.
Zorgbelang* kan u eventueel adviseren bij het indienen van
een klacht bij het tuchtcollege (College van toezicht).
* Zorgbelang is een organisatie die opkomt voor de belangen van burgers die te
maken hebben met zorg en welzijn. Zij helpen burgers met een vraag of
klacht over de zorg.

Vragen?
Hebt u vragen over de informatie in deze brochure? Neem
dan contact op met uw jeugdzorgwerker. Hij of zij helpt u
graag verder.
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Pactum jeugd- en opvoedhulp is er voor kinderen, jongeren
en ouders die het even niet alleen redden. Jaarlijks helpen
we zo’n 1.500 gezinnen in Gelderland en Overijssel. We
bieden verschillende soorten hulp. Van hulp thuis tot dagen nachtverblijf voor jongeren. Samen zoeken we naar
oplossingen en creëren we nieuwe kansen. Zodat gezinnen
op eigen kracht verder kunnen.

Regiokantoren
Arnhem

Pactum

Deventer

Schurenstraat 8a
7413 RA Deventer

Postadres
Postbus 114
6800 AC Arnhem

Noordwest-Veluwe

www.pactum.org

Wethouder Jansenlaan 51
3844 DG Harderwijk

Informatie en advies
t 088 199 12 99
e info@pactum.org

08/2018

Apeldoornseweg 35
6814 BH Arnhem

