Toestemming bij jeugdhulp
door De Buitenwereld
Dank voor je voor de aanmelding bij De Buitenwereld. Op dit informatieblad leggen we
uit hoe het werkt met toestemming voor de jeugdhulp.
Toestemming voor jeugdhulp:
Kind t/m 11 jaar: de ouders geven toestemming
Jongere van 12 t/m 15 Jaar: zowel de jongere als de ouders geven toestemming
Jongere van 16 of 17 jaar: alleen de jongere geeft toestemming

Toestemming voor jeugdhulp door ouders

Goed om te weten

Ouders hebben meestal allebei gezag over hun kind
(gedeeld ouderlijk gezag). Dat betekent dat beide ouders
gelijke rechten hebben. Ook als de ouders gescheiden zijn.
Als er gedeeld ouderlijk gezag is, dan moeten beide ouders
toestemming geven voor de jeugdhulp van De Buitenwereld.
Heeft één ouder gezag, dan hoeft alleen die ouder toestemming te geven voor de jeugdhulp.

De toestemming voor de jeugdhulp leggen we vast in het
dossier. Pas als de toestemming compleet is, kan worden
gestart met de jeugdhulp.
Het is mogelijk om de toestemming in te trekken. Dit
kan door een mail te sturen met een toelichting. Als de
toestemming voor de jeugdhulp niet meer volledig is, dan
moeten wij de jeugdhulp stoppen.
Als uw kind 12 jaar of 16 jaar wordt, dan leggen we de
toestemming opnieuw vast. Op die manier zorgen we er met
elkaar voor dat de toestemming steeds volledig is.

Toestemming voor jeugdhulp door kinderen en
jongeren
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• Kinderen tot en met 11 jaar
Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen niet zelf beslissen. De ouders nemen de beslissing over de inzet van
jeugdhulp voor hun kind. Natuurlijk is het wel van belang
om het kind hier zo goed mogelijk bij te betrekken.
• Jongeren van 12 tot en met 15 jaar.
Jongeren van 12 tot en met 15 jaar weten vaak heel goed
wat ze willen. De jongere moet daarom ook toestemming
geven voor de jeugdhulp, net als zijn of haar ouders.
• Jongeren van 16 en 17 jaar
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over
jeugdhulp. Toestemming van de ouders is niet meer nodig.

