Jeugdigenstatuut
Dit is het jeugdigenstatuut van Stek. Hierin staan verschillende zaken beschreven die belangrijk zijn in
de periode voor, tijdens en na je verblijf in de groep. Waar ‘groep’ staat dient leefgroep, fasegroep,
KTC of gezinshuis gelezen te worden.
Heb je vragen over dit jeugdigenstatuut, dan kun je die stellen aan de groepsleiding of je mentor.
Werkplan
In je werkplan staan de doelen waaraan jij, samen met je ouders, je mentor en anderen, gaat
werken.
Dossier
In je (digitaal) dossier staat wat hulpverleners en jij hebben geschreven over de begeleiding en de
voortgang Je kunt de inhoud van je dossier lezen, voor zover dat op jou betrekking heeft (privacy
ouders/derden). Je kunt hiervoor een afspraak maken met je mentor. Ook de medewerkers die direct
bij jouw hulpverlening betrokken zijn, kunnen je dossier lezen. Je persoonlijke gegevens staan in een
geautomatiseerd bestand.
Als je jonger bent dan 16 jaar, mogen je ouders of je voogd je dossier lezen. Ben je ouder dan 16
jaar, dan hebben ze eerst jouw toestemming nodig. Om je dossier te gaan lezen, kunnen ze een
afspraak maken met een van de medewerkers.
Stek mag informatie geven aan sommige andere hulpverleningsinstellingen. Dit mag alleen als dit
nodig is voor de hulpverlening aan bijvoorbeeld je (gezins)voogd of een maatschappelijk werker van
de Raad voor de Kinderbescherming.
Wij geven je naam, adres en geboortedatum door aan Verwijsindex jeugd. De Verwijsindex verzamelt
gegevens van jongeren die bekend zijn bij meerdere hulpverleningsinstellingen. Als je ook van andere
organisaties hulp krijgt, dan maakt dit samenwerking mogelijk. Dit gaat nooit buiten je om; je wordt
hierover geïnformeerd.
Een cliënt van Stek wordt geregistreerd in het cliëntenregistratieprogramma. Binnen Stek hebben we
regels om het gegevensbestand zorgvuldig te beheren en te voorkomen dat gegevens verkeerd
gebruikt worden. Stek verstrekt op basis van de cliëntregistratie ten behoeve van onderzoek geen
informatie die herleidbaar is op jou als persoon.
Nadat je ergens anders bent gaan wonen, wordt je dossier 15 jaar bewaard in het digitale archief van
Stek. Het kan dan gebruikt worden om informatie aan andere instellingen te geven. Dit kan alleen als
jij, je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hier toestemming voor geven. Na 15 jaar wordt je dossier
vernietigd.
De groepsleiders van de groep schrijven elke dag in een aparte map of computerbestand over hoe
jouw dag verliep, dit heet de ‘individuele rapportage’ en dit kan je ook samen met groepsleiding lezen
en aanvullen.
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Regels en afspraken
De jongeren en medewerkers van Stek hebben gezamenlijk kernwaarden opgesteld, die heten de
WE waarden. Deze kernwaarden zijn regels over hoe we met elkaar om willen gaan. Deze waarden
gelden voor zowel de jongeren als de begeleiding en leidinggevenden. Naast deze WE waarden
worden er met jou persoonlijke afspraken gemaakt over je begeleiding en wat er van je verwacht
wordt tijdens je verblijf in de groep.

De WE waarden
WE..
…. gaan respectvol met elkaar om
….
….
….
….
….
….

zorgen samen voor veiligheid en gezondheid
gaan open en eerlijk met elkaar om
gaan zorgvuldig om met elkaars privacy
zijn samen verantwoordelijk voor passende hulpverlening
zorgen er samen voor dat familie en vrienden centraal staan
zorgen voor structuur in het dagelijks leven

Rechten en plichten
Om je verblijf in de groep goed te laten verlopen, zijn er naast bovenstaande WE waarden een aantal
belangrijke rechten en plichten. Hieraan moeten jongeren, groepsleiding en alle anderen die met de
groep te maken hebben, zich houden. Deze belangrijke rechten en plichten zijn:
• Jongeren die langer dan een maand bij Stek verblijven hebben recht op zak-, kleed-,
verzorgingsgeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld.
• Jongeren hebben recht op goede voeding. In de groep wordt op vaste tijden gegeten. Buiten deze
tijden is in overleg een aangepaste maaltijd mogelijk. Het niet geven van eten kan nooit als straf
worden gebruikt.
• Jongeren hebben recht op kwaliteit van hulpverlening. Dit betekent onder andere, dat de
afspraken die in het werkplan staan, nagekomen worden door de medewerker (jongeren hebben
recht op medische verzorging. Wanneer een jongere dit wil of als groepsleiding dit aangeeft, kan
naar een dokter of tandarts gegaan worden. Adviezen van hen worden opgevolgd.
• Jongeren hebben het recht om hun godsdienstige verplichtingen na te komen. Als je hier wensen
in hebt, geef het aan bij de groepsleiding.
• Overtredingen van regels is niet vrijblijvend en wordt aangepakt. De aanpak moet verband
houden met de aard van de overtreding en de ernst ervan. Ook moet, bij het bepalen van de
gevolgen, naar het belang van de jongeren gekeken worden.
• Lichamelijk agressie en/of bedreiging en seksueel misbruik door jongeren, groepsleiding of andere
medewerkers wordt uiteraard niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering en voor personeel
tot arbeidsrechtelijke maatregelen.

Onder seksueel misbruik wordt al dat gedrag en al die uitspraken begrepen die voortkomen
uit de eigen behoefte en een erotiserende of seksuele betekenis zouden kunnen hebben voor
de ander en bij hem of haar schade zouden kunnen aanrichten.
•

Jongeren moeten de schade die ze veroorzaakt hebben geheel of gedeeltelijk vergoeden. Ouders
of de wettelijke vertegenwoordiger en de begeleidende instantie worden hiervan op de hoogte
gebracht.
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Klachtrecht
Binnen Stek bestaat een klachtregeling voor jongeren en hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
Het beste kun je je klacht direct bespreken met de groepsleiding of mentor, maar soms kan dat niet.
Dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling. Eventueel kun je ook de vertrouwenspersoon
inschakelen. Zij leggen dan uit hoe dit verder gaat. Het gehele klachtreglement staat op internet
(www.stekjeugdhulp.nl) en je kunt het ook opvragen bij de leiding.

Medezeggenschap
Een keer per jaar kan er over de regels die in dit jeugdigenstatuut staan, gediscussieerd worden. Het
bestuur stelt de regels vast op advies van groepsleiding en de jongerenraad. Wil jij hieraan
meewerken dan kan je dit tegen je mentor zeggen.
Jij kunt ook deelnemen aan de jongerenraad! Dit is een groep jongeren, die praat over punten die de
jongeren belangrijk vinden. De jongerenraad kun je bereiken op jongerenraad@stekjeugdhulp.nl of
via het centraal bureau van Stek op 010-2350580.
Vertrek
Voor je vertrek maakt je mentor een eindverslag over de periode dat je in de groep woonde met
daarin de doelen die gesteld zijn en of die behaald zijn en op welke manier.
Voor het vertrek uit de groep wordt ook een evaluatiegesprek gehouden, het eindverslag wordt
tijdens dit gesprek aan je uitgereikt worden en met je besproken.
Je digitale dossier gaat naar het digitale archief.
Ongepland vertrek
Het kan zijn dat je verblijf in de groep om redenen voortijdig wordt beëindigd. Het initiatief kan
uitgaan van jou of van Stek. Als je een (gezins)voogd hebt moet deze hier altijd van op de hoogte
zijn en er toestemming voor geven.
Er wordt uitgebreid gekeken hoe het komt dat je voortijdig weggaat, er wordt een evaluatiegesprek
gehouden met jou, je ouders en de verwijzer of (gezins)voogd en er wordt een eindverslag gemaakt.

Januari 2016

