Wat als u een klacht heeft?
Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u ontevreden
zijn over de manier waarop wij dat doen. U kunt dan een klacht
indienen bij het Jeugd- en Gezinsteam. Dit kan per email via
jeugdengezin@eemnes.nl of telefonisch via 06 208 556 44.
U kunt (gratis) ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van de stichting Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ). Kijk daarvoor op www.akj.nl of bel 088 555 1000.

Zorgen om iemand anders?
Heeft u geen vragen of zorgen over uzelf, maar over
iemand anders? Ook dan kunt u contact opnemen
met het Jeugd- en Gezinsteam. Soms weten mensen
niet dat ze hulp kunnen krijgen of durven ze geen
hulp te vragen. Dan is het goed als familie, vrienden, buren, leraren of anderen uit de omgeving
de eerste stap naar hulp zetten.

Hoe bereikt u ons?
Per mail: U kunt het Jeugd- en Gezinsteam
bereiken via jeugdengezin@eemnes.nl
Per telefoon: rechtstreeks op 06 208 556 44
(maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur)
Voor spoed buiten kantoortijden belt u met
Veilig Thuis: 0800-2000
Meer informatie over het Jeugd- en Gezinsteam:
www.jgteemnes.nl / Facebook: JGT Eemnes
Bezoekadres: Zuidersingel 5, Eemnes
Postadres: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
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