Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht

Voor goede
jeugdhulp.

Goede hulp is belangrijk. Heeft uw gezin jeugdhulp
nodig, maar lukt het niet die te krijgen? Of maakt u
gebruik van jeugdhulp, die voor uw gevoel niet goed
of onvoldoende is? Deel uw ervaring dan met ons.
Doe een melding bij het Advies- en Meldpunt Jeugd.
Wij zijn er sinds mei 2019, voor een betere hulp aan de
jeugd in Dordrecht.

U kunt een melding bij ons doen als u in
Dordrecht woont. Kijk op de achterkant voor
de contactgegevens.

Wat doen wij?

Wij denken met u mee en melden knelpunten bij de gemeente Dordrecht. Zij krijgen van ons
alleen informatie over wat er mis gaat, geen namen en adressen. Ook hulpverleners en (ouder)
organisaties kunnen problemen in de jeugdhulp bij ons melden.
Het Advies- en Meldpunt Jeugd is geen cliëntondersteuning. Wij begeleiden u niet in uw
zorgvraag. Als een casus vraagt om snel handelen, dan stemt het Advies- en Meldpunt Jeugd
Dordrecht hiervoor af met de noodzakelijke partijen, zoals bijvoorbeeld onafhankelijke
cliëntondersteuners, sociaal mariniers, beleidsmedewerkers, leden van het Ouderplatform
Zuid-Holland Zuid, onderwijsconsulenten, lansbrekers, vertrouwenspersonen en advocaten.
Uiteraard alleen als u dat wenst.

Wie zijn wij?

Het Advies- en Meldpunt Jeugd heeft twee leden: Anke-Elze de Jong Rietstap en
Kees Rovers. Wij zijn niet in dienst van de gemeente en doen ons werk onafhankelijk.
Samen met de gemeente gaan we voor hetzelfde doel. We willen dat uw kind gezond en
veilig kan opgroeien, met plezier en mooie kansen.

Wat doen we met uw melding?

Wij maken van alle ontvangen meldingen een analyse. Welke knelpunten komen vaak voor?
En wat vraagt dringend om aandacht? Die analyse geven we met een advies aan het college
en de gemeenteraad. Zij verbeteren de toegang tot de jeugdhulp waar dat kan.
Ook laten ze de maatschappelijke ondersteuning en het onderwijs zo goed mogelijk bij de
jeugdhulp aansluiten.

Meld een knelpunt

U kunt een melding bij ons doen als u in Dordrecht woont. Wij zijn telefonisch en via e-mail
bereikbaar. Wilt u graag anoniem blijven? Dat is geen probleem.

Bel of mail naar:
Anke-Elze De Jong Rietstap
06 – 43 48 49 45
Anke-Elze.meldpuntjeugd@dordrecht.nl

Kees Rovers
06 – 53 58 95 42
Kees.meldpuntjeugd@dordrecht.nl

