
Oplossingen 

We zijn er om je te
helpen. Als er dingen die
niet goed lopen, kun je 
 ons inschakelen. Samen

denken we in
oplossingen.

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – komt op voor de belangen
van iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Dus ook voor jouw belang als
pleegouder en het belang van uw pleegkind(eren). Onze vertrouwenspersonen
bieden een luisterend oor, beantwoorden vragen, geven advies en ondersteunen
in geval van problemen of klachten. Onze dienstverlening is gratis. De
vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk. Wij werken niet voor of
namens jeugdhulpinstanties en pleegzorgorganisaties. 

We geven uitleg

Als je te maken krijgt met
de jeugdbescherming, komt

er veel op je af. Zaken
waar je misschien nog nooit
over hebt nagedacht. Dus
het roept vragen op. Wij

geven je antwoord.

We geven je
advies 

We geven hulp en adviezen
over jeugdhulp aan
jongeren, ouders en

verzorgers. We geven altijd
een advies op maat,

passend bij jouw situatie. 

We weten welke
rechten je hebt 

De vertrouwenspersoon
geeft uitleg over je rechten
en plichten. Een pleegkind
kan ook ondersteuning van

ons vragen. 

We geven antwoord
op je vragen 

Heb je vragen over
bijvoorbeeld

procedures, de
pleegvergoeding of,

rapportages? 
We helpen je! 

We luisteren

Heb je behoefte aan
een luisterend oor of

behoefte aan
gesprekspartner? De
vertrouwenspersonen

van het AKJ zijn er
voor je. 

Jouw belang staat voorop

Informatie voor pleegouders
Wat kunnen wij voor jou betekenen? 

Meer weten? Ga naar www.akj.nl of bel naar 088 555 1000  



Lees meer op geweldigewebsite.nl

Voorbeelden van vragen 

van (netwerk)pleegouders
• Wat zijn mijn rechten als (netwerk)pleegouder?
• Welke rechten heb ik als het gaat om beslissingen over mijn pleegkind? 
• Wanneer heb ik recht op pleegvergoeding? 
• Bij wie moet ik aankloppen voor pleegvergoeding?
• Mag ik het dossier inzien van mijn pleegkind(eren)?
• Hoe word ik een netwerkpleegouder?
• Kan ik meebeslissen over hoe vaak en waar mijn pleegkind zijn/haar (biologische) ouders ziet?

Voorbeelden van klachten van (netwerk)pleegouders
• Ontevredenheid over begeleiding vanuit pleegzorgorganisatie.
• Pleegzorgbegeleiders geven onvoldoende of onduidelijke informatie over te nemen stappen,
bezoekregelingen en andere afspraken.
• Oneens met de beslissingen die jeugdbescherming / de pleegzorgbegeleiding over het
pleegkind maakt.
• Pleegouder(s) voelen zich niet gehoord en/of niet serieus genomen door pleegzorgbegeleiders
(als zij zich zorgen maken).
• Oneens met herplaatsing van pleegkind naar een volgend pleeggezin / terugplaatsing
pleegkind naar ouders.
• Oneens met beslissingen n.a.v. de pleegzorgscreening.

Bel naar 088 555 1000     
Mail naar info@akj.nl 

Chat met een vertrouwenspersoon via www.akj.nl
De chat is open op maandag t/m donderdag van
16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.

Informatie voor pleegouders

Contact met een vertrouwenspersoon
Pleegouders én pleegkinderen kunnen contact opnemen
met het AKJ via telefoon, e-mail of via de chat op onze
website.

Meer weten? Ga naar www.akj.nl of bel naar 088 555 1000  


