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JEUGDIGEN

Jouw persoonlijke gegevens

Wij helpen jou bij
problemen met opgroeien
Je bent bij Rubicon gekomen omdat
je een probleem hebt waar je zelf niet uitkomt.
Of het gaat bij jou thuis niet goed of je ouders
hebben problemen. Of er is iets
vervelends gebeurd met seks of geweld.
Rubicon helpt jou bij problemen met opgroeien.
Samen zetten we steeds een stap vooruit. In
deze brochure vind je informatie
over Rubicon.
Nog vragen?
Kijk dan eens op www.rubicon-jeugdzorg.nl,
mail ons via entree@rubicon-jeugdzorg.nl
of bel (0475) 588 432.

Rubicon
jeugdzorg helpt
jou vooruit!!

Natuurlijk wil je niet dat iedereen jouw persoonlijke gegevens kan bekijken. Rubicon
wil dat ook niet! Daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw
gegevens. Hoe we dat doen, staat in ons Privacy- en dossierreglement.
Hierin staat bijvoorbeeld:
1. Hoe medewerkers van Rubicon met jouw persoonlijke gegevens omgaan.
2. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen.
3. Wanneer jouw persoonlijke gegevens worden vernietigd.
4. Aan wie je vragen kunt stellen over je persoonlijke gegevens.
Zodra je bent aangemeld voor hulp van Rubicon, krijg je te horen wat je verder kunt
verwachten en waarom sommige beslissingen worden genomen. Daar heb je recht
op. Als je 12 jaar bent of ouder, mag je in principe ook je
hulpverleningsplan en alle rapporten die er over jou aanwezig zijn lezen.
Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je zelf beslissen of bijvoorbeeld jouw
ouders je dossier mogen lezen.
Wil je meer weten over jouw persoonlijk dossier?
Ga dan naar jouw contactpersoon bij Rubicon.

Fijn als iemand je helpt
Soms heb je een probleem
en lukt het je niet om dat zelf op te lossen.
Je kunt er met niemand over praten
en je voelt je alleen. Misschien ben je
verdrietig of boos. Het is dan fijn als
iemand je helpt. Rubicon doet dat.
We helpen je bij problemen
met opgroeien. Stap voor stap
zorgen we dat je weer
de goede richting in gaat.

Wanneer je bij Rubicon komt, verzamelen we jouw
persoonlijke gegevens. Dit zijn je naam en adres, maar bijvoorbeeld
ook de beschikking, je hulpverleningsplan, informatie over medicijnen
die je gebruikt en het adres van je school. Zo kunnen we je zo goed mogelijk
helpen en beschermen. Het is ook belangrijk dat deze gegevens kloppen. Als er
dus iets verandert in je situatie, vragen wij je om dat aan ons door te geven.

Hulp die past!
Rubicon helpt jeugdigen
tot 23 jaar bij het opgroeien en hun
ouders of opvoeders bij het
opvoeden. Je vindt ons in Noord
en Midden Limburg. We bieden de hulp
die bij jou past, zo dicht mogelijk bij jou
thuis. Alleen als het
niet anders kan, geven we je
hulp bij Rubicon zelf.

“Wat kan ik doen
als ik het niet eens ben
met wat er op papier staat?”
Als je het niet eens bent met
informatie die over jou in jouw
dossier staat, mag je je mening geven.
Dit moet in je dossier worden
opgeschreven. Tip! Je kunt de
cliëntenvertrouwenspersoon altijd
advies vragen over
hoe je dit aan moet pakken.
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Maartje
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“Van mijn ouders moet ik
mijn school afmaken maar
ik wil gaan werken en geld
verdienen. We hebben er
bijna elke dag ruzie over.  
Zo werkt het voor geen
meter.”

“Op school gaat het slecht  
en mijn ouders bemoeien
zich overal mee.                 
Ik ben al die problemen    
zo beu, maar hoe kan ik
wat veranderen?”

“Mijn moeder komt elke dag
dronken thuis. Ze weet dan
niet eens meer dat ik er ben.
Ik voel me in de steek
gelaten en weet niet meer
wat ik moet doen.”

“Bureau Jeugdzorg stuurde
mij naar Rubicon, maar wat
gaat er nu gebeuren?”

Hoe verloopt het hulptraject?
1. De verwijzer (gemeente, Bureau Jeugdzorg of een arts) geeft een brief op jouw naam waarin staat
welke hulp Rubicon gaat bieden.
2. In een gesprek met jou en je ouders/opvoeders maakt de hulpverlener van Rubicon een
hulpverleningsovereenkomst waarin de afspraken en doelen staan.
3. Je krijgt een link en een inlogcode naar je persoonlijk cliëntdossier. Daarin word je gevraagd een
aanmeldingsformulier in te vullen.
4. Na maximaal een half jaar hulpverlening hebben we een evaluatiegesprek. Eventueel wordt de
hulpverleningsovereenkomst bijgesteld.
5. Wanneer de toewijzing, bepaling Jeugdhulp of de verwijsbrief verloopt (meestal binnen 12 maanden)
bekijkt de verwijzer samen met jou en alle betrokkenen hoe verder te gaan.
6. Als er geen hulp meer nodig is, houden we een eindgesprek.
Heb je een klacht?
Rubicon doet er alles aan om de beste hulp te bieden. Toch kan het gebeuren dat het niet klikt of dat je
een klacht hebt. Je bent het bijvoorbeeld niet eens met onze hulpverlening, over de aandacht die je krijgt
of over het verloop van een training. Lees voor meer informatie over het indienen van een klacht onze
speciale klachtenfolder.

Contact met Rubicon jeugdzorg

Openingstijden
Het hoofdkantoor van Rubicon is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.
Bezoekadres
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
6085 ZG Horn
T: (0475) 588 432
E: entree@rubicon-jeugdzorg.nl
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