
Meer informatie over de KInderombudsman: www.dekinderombudsman.nl

   Vraag het aan je mentor op de groep of andere groepsleiding 

Je mentor of groepsleiding weet waarschijnlijk wel hoe dit binnen jouw instelling is geregeld. En anders kan deze persoon het 
navragen bij iemand anders. Bijvoorbeeld een collega of een leidinggevende.

   Vraag het aan je voogd of jeugdbeschermer

Je voogd of jeugdbeschermer kan uitzoeken hoe het geregeld is in de gemeente waar je woont. 

   Vraag het aan de jongerenraad/cliëntenraad 

De jongerenraad/cliëntenraad vertegenwoordigt de jongeren binnen de organisatie waar jij woont. Het kan zijn dat er al eerder vragenDe jongerenraad/cliëntenraad vertegenwoordigt de jongeren binnen de organisatie waar jij woont. Het kan zijn dat er al eerder vragen
over zak- en/of kleedgeld zijn gesteld. Dan hebben zij vast het antwoord voor je. En anders kunnen zij je misschien vertellen bij wie je
terecht kunt. Vraag de contactgegevens van de jongeren- of cliëntenraad aan jouw groepsleiding, mentor of voogd/jeugdbeschermer.

   Vraag het aan je vertrouwenspersoon van het AKJ (www.akj.nl)

De vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) is er om jou te helpen als er dingen niet goed lopen in 
de hulpverlening, bijvoorbeeld als je geen zak- en/of kleedgeld krijgt. De vertrouwenspersoon komt regelmatig op bezoek bij jullie de hulpverlening, bijvoorbeeld als je geen zak- en/of kleedgeld krijgt. De vertrouwenspersoon komt regelmatig op bezoek bij jullie 
instelling.

   Vraag het de Kinderombudsman (www.dekinderombudsman.nl)

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. 
Dus als je geen zak- en kleedgeld krijgt kun je ons bellen. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Gebruik daarvoor het gratis telefoonnummer 0800-8765432. Of stuur ons een e-mail via ombudswerk@dekinderombudsman.nl.

Vraag één van de volgende personen of organisaties om jou op weg te helpen. Misschien heb je binnenkort al contact met één van hen?

Hoe kom je erachter hoe het voor jou geregeld is? 

Woon je niet meer thuis, maar bijvoorbeeld op een leef- of behandelgroep? En heeft de 
rechter dat bepaald? En ben je nog geen 18 jaar? Dan hoor je zak- en/of kleedgeld te krijgen. 
Eigenlijk moeten je ouders hiervoor zorgen. Maar misschien heb je geen ouders meer of 
kunnen of willen zij het niet betalen. Bij wie kun je dan terecht voor je zak- en/of kleedgeld? 

Volgens de wet stelt de gemeente waar je woont dit geld beschikbaar. De gemeente heeft 
namelijk een zogenaamde "zorgplicht". Dat is alleen per gemeente anders geregeld. 
EElke gemeente maakt zelf afspraken met de jeugdhulpinstellingen. 

Bij wie kun je dan terecht voor hulp?

Krijg jij geen 
zak- en/of kleedgeld?




