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Een steuntje in de rug wanneer dat even nodig is

KRIJG WEER GRIP OP JE LEVEN

Zit je ergens mee en kan je het niet in je eentje oplossen? Wil je dat 
er echt iets verandert? Samen met de mensen die jij belangrijk vindt 
kan je besluiten om je aan te melden bij Spoor030. Ook als je situa-
tie soms uitzichtloos lijkt, zijn we er voor je. 
 
Soms heb je namelijk door verschillende oorzaken een extra steuntje 
in de rug nodig. Dat is niet raar, maar juist goed dat het er is. Iemand 
die naar jou luistert en samen met jou kijkt welke doelen jij wilt be-
reiken. Hoe fijn is dat. Mensen die op basis van gelijkheid met je aan 
de slag gaan. En, niet onbelangrijk, waarbij jij zelf de regie in handen 
hebt. 
 
Spoor030 is er voor jou
In Utrecht kun je hiervoor terecht bij Spoor030. Wij zijn er voor 
kinderen, jongeren en gezinnen in alle wijken in het oostelijke deel 
van Utrecht die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat 
doen we met een team specialisten die werken in jouw wijk en op 
jouw school. Daarbij draait onze hulp om jou. Wanneer dat nodig is 
werken we ook samen met je ouders, mensen die voor jou belangrijk 
zijn, je school, het buurtteam en je huisarts. Jouw dagelijks leven en 
het gezin waarin jij woont staat sowieso centraal bij alle vormen van 
hulp die wij bieden. 
 
Samen van start
Om ondersteuning te krijgen van van Spoor030 moet je zijn door-
verwezen door bijvoorbeeld je buurtteam of je huisarts. Pas wanneer 
je bent doorverwezen kan je je aanmelden bij ons. Wanneer je een 
verwijzing hebt gekregen van het buurtteam, je huisarts of een ande-
re verwijzer kan je je aanmelden bij Spoor030. Dit kan heel eenvou-
dig via de website www.spoor030.nl/aanmelden. Daarna nemen we 

snel contact met je op. En hoewel er heel veel verschillende redenen 
zijn waarom je contact met ons hebt gezocht. We willen in het eerste 
gesprek vooral graag weten hoe het met je gaat. Maar gaan we ook in 
gesprek over wat jij belangrijk vindt.

Jouw wensen centraal 
Samen met jou, je ouders, de mensen die belangrijk voor je zijn 
en degene die je heeft doorverwezen naar Spoor030 kijken we 
naar een oplossing voor je vraag. Omdat we de klik die je hebt met 
iemand minstens zo belangrijk vinden kijken we samen wie je verder 
kan helpen. Zo kunnen we elkaar helpen om jou en je gezin de beste 
zorg te bieden. Daarbij maken we gebruik van ‘Positieve Gezondheid’. 
Een manier van denken en kijken naar gezondheid die uitgaat van 
jouw veerkracht en eigen regie. Dat betekent dat je beslissingen zelf 
kunt nemen. Samen bekijken wat de beste route is om jouw doel 
te bereiken. Dit doen we thuis of op een locatie die jij prettig vindt. 
Want misschien vind je een wandeling door een park wel fijner?

Je eigen dossier waarvan jij de eigenaar bent
Wanneer je je aanmeldt slaan we allerlei gegevens zoals persoonsge-
gevens maar ook doelstellingen en afspraken op in een elektronisch 
dossier. Een digitale map waarin we alleen die gegevens bewaren die 
nodig zijn om jou te helpen. Dit kan informatie zijn over jou, maar 
ook over je (pleeg)ouders, andere kinderen in je gezin of mensen uit 
jouw directe omgeving. Maar een ding is heel belangrijk jij bepaalt 
wie jouw informatie mag inzien. 

Heb je vragen? Bel met de cliëntadministratie 030-2028700 of stel 
de vraag aan de Spoor030 medewerker die jou ondersteund. 
Antwoorden over je het bewaren van je gegevens vind je ook op 
www.spoor030.nl/privacy
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HOE WE WERKEN

Jouw zorg bij Spoor030

Maak contact via een buurtteam, 
huisarts, kind/jeugdarts, CJG, 
SAVE, veilig thuis of rechter om 
doorverwezen te worden naar 
Spoor030

Startgesprek

Heb je een verwijsbrief, schrijf je in!

Klik hier om je in te schrijven. Zorg dat je 
alle belangrijke documenten bij de hand 
hebt, waaronder de brief van degene die je 
heeft doorverwezen naar Spoor030.

Tijdens het startgesprek 
bespreken we wat je 
vraag is en waar je aan 
wilt werken.

Je geeft toestemming

Je geeft toestemming voor
de samenwerking.

We gaan van start

We gaan aan de slag, maken 
samen een plan en plannen de 
eerste afspraken in



Hoe jij je stem kunt laten horen

De ondersteuning die jij krijgt is helemaal aangepast aan jouw wen-
sen, situatie en omgeving. Daarbij worden vooral samen keuzes ge-
maakt hoe deze ondersteuning het beste kan worden ingevuld. Maar 
in de praktijk ervaar je misschien dat dingen anders of beter kunnen. 
Daarom kan jij, of je ouders, mee denken hoe we onze ondersteuning 
vanuit Spoor030 verder kunnen verbeteren. Sterker nog het is je 
recht en vastgelegd in de wet. Daarin staat namelijk dat meedenken 
over jouw belangen het beste kan gebeuren door jou of anderen die 
in de praktijk ervaren hoe onze ondersteuning er uit ziet en wordt 
vormgegegeven 
 
Van ervaringsdeskundige tot cliëntenraad
Bij Spoor030 kan je op de volgende manieren meedenken en je 
mening geven over onze hulpverlening;

- Als ervaringsdeskundige
Samen met andere ervaringsdeskundigen kom je op voor jouw be-
langen en denk je mee over wat nodig is om onze hulp aan kinderen, 
jongeren en ouders te verbeteren of te veranderen. 

- Als lid van de voorleggroep 
Soms is het fijn om snel even iets te kunnen af stemmen. Binnen 
deze groep worden verschillende onderwerpen voorgelegd met de 
vraag wat je er van vindt maar nog belangrijker of en hoe we dingen 
kunnen verbeteren.  
 
- Als spoorzoeker en adviesvanger
Als spoorzoeker en adviesvanger (13 – 23 jr.) vorm je met andere jon-
geren een groep die opkomt voor jouw belangen en die van andere 

jongeren binnen Spoor030.  
 
Je spreekt uit eigen ervaring. En gaat in gesprek met professionals en 
de bestuurder. Zo maak je dingen bespreekbaar. En weet je zeker dat 
jouw en jullie stem gehoord wordt!  Meer informatie hierover lees je in 
de flyer “Spoorzoekers en adviesvangers gezocht!” 
 
- Als lid van de cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit mensen die ervaring hebben met 
Spoor030 en opkomen voor de belangen van iedereen die onder-
steuning krijgt vanuit Spoor030. Dit kan iemand zijn die nu onder-
steuning krijgt, iemand die dit in het verleden heeft gehad en ouders 
van kinderen of jongeren die onze hulp krijgen of in het verleden 
hebben gevraagd. In de cliëntenraad zijn al deze groepen vertegen-
woordigd. 

Wil je actief meedenken?
We zoeken nog spoorzoekers en adviesvangers (13-23jr) en nieuwe le-
den voor de voorleggroep en cliëntenraad. Wil jij meedenken of weet 
jij hoe we zaken kunnen verbeteren meld je dan aan door een mail te 

sturen naar; info@spoor030.nl

Meld je aan
Voor de Jongerenraad en de klankbordgroep zoeken we nog nieuwe 
leden. Lijkt het je leuk om echt mee te denken meld je dan aan op 
info@spoor030.nl 

Heb je vragen of dingen die we zouden kunnen verbeteren? Mail deze 
naar: info@spoor030.nl

PRAAT MEE OVER ONZE ZORG
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- Via een onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wil je wel je ervaringen delen maar liever via een onafhankelijke ver-
trouwenspersoon. Ook dat kan. Bel dan met het Advies- en klachten-
bureau Jeugdzorg (AKJ) 088 -555 10 00 en vraag naar de cliëntver-
trouwens-persoon van Spoor030. Of kijk voor meer informatie op 
www.akj.nl.

Waar slaan we jouw gegevens op? 
Jouw persoonlijke gegevens, contacten en afspraken die we gemaakt 
hebben worden opgeslagen in jouw eigen elektronische dossier in 
ONS, het elektronische cliëntendossier van Spoor030. Ook nemen 
we hierin informatie op die we, om jou zo goed mogelijk te helpen, 
ontvangen van andere instanties. 

Kan ik mijn gegevens ook ergens bekijken? 
Een deel van je gegevens kun je zelf bekijken in Mijn Spoor030 het cli-
entenportaal van Spoor030. Hier vind je jouw persoonlijke gegevens, 
contacten en afspraken die we gemaakt hebben. Wil je alle gegevens 
inzien die we hebben opgeslagen? Dan kan je als je 12 jaar of ouder 
bent, hiervoor zelf een verzoek indienen Je kunt daarvoor contact 
opnemen met de professional die je vanuit Spoor030 begeleid. Ben je 
jonger dan 16 jaar, dan heeft ook je wettelijk vertegenwoordiger recht 
op inzage.

Jouw belang staat voorop
Spoor030 mag weigeren (bepaalde) informatie aan je wettelijk  
vertegenwoordiger te tonen als dat in strijd is met jouw belangen. Ge-
gevens over andere personen kun je niet inzien, tenzij de betreffende 
persoon daarvoor toestemming geeft. Persoonlijke aantekeningen en 
rapportages die nog niet klaar zijn, maken geen onderdeel uit van het 
dossier. Deze kun je dus ook niet inzien.
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Mogen jullie mijn gegevens met anderen delen?
Spoor030 mag persoonlijke informatie alleen doorgeven als jij daar 
toestemming voor geeft. Hierop gelden een aantal uitzonderingen:
• Spoor030 mag zonder je toestemming inlichtingen verstrekken  

aan de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Veilig Thuis of 
een gecertificeerde instelling (GI) voor de uitvoering van een 
eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.

• Spoor030 doet een melding in de ‘Verwijsindex Risicojongeren’ 
(VIR) om onderlinge afstemming met andere professionals te 
verbeteren. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. 
Maar zorgt ervoor dat de hulpverleners die jou helpen elkaar kun-
nen vinden en de hulpverlening op elkaar af kunnen stemmen.

• Spoor030 informeert de gemeente Utrecht bij aanmelding en 
afmelding bij Spoor030. Hierbij worden geen vertrouwelijke of 
medische gegevens gedeeld.

• Spoor030 doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten.
Als Spoor030 bovenstaande gegevens doorgeeft of gegevens door 
wil geven aan een andere partij brengen we je daarvan op de hoogte.

Interne en externe auditoren
Derden kunnen nooit zomaar inzage krijgen in je gegevens. Een 
uitzondering daarop vormen de interne en externe auditoren. Zij 
bewaken de kwaliteit van de zorg en hebben in principe toegang tot de 
dossiers. Via steekproeven controleren zij of dossiers voldoen aan de 
gestelde kwaliteitseisen. De professional die je begeleid vraagt jaarlijks 
of je dit goed vindt. Je toestemming of weigering wordt vastgelegd in 
jouw dossier.
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Bewaren van gegevens
De wet verplicht Spoor030 om je dossier twintig jaar te bewaren 
nadat de hulpverlening aan jou beëindigd is. Dit geldt ook bij onder-
toezichtstelling of voogdij. Is je hulpverleningstraject afgesloten, maar 
ben je nog niet meerderjarig? Dan moeten wij je dossier bewaren tot-
dat jij, of je jongere broertjes en zusjes (die onder toezicht zijn gesteld 
of onder voogdij staan) meerderjarig zijn.

Wijzigen van je gegevens
Kloppen je gegevens niet? Dan kun je de professional die je begeleidt 
vragen om deze aan te passen. Dit kan alleen bij gegevens die feitelijk 
onjuist of onvolledig zijn. Je kunt geen gegevens corrigeren die betrek-
king hebben op de mening of constatering van je begeleider. Je kunt 
wel vragen of Spoor030 jouw mening wil toevoegen aan het dossier.

Meer lezen over jouw privacy? Ga naar: www.spoor030.nl/privacy

Klachten
Onze professionals doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te 
helpen. Toch kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die je als on-
juist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om ons te blijven 
ontwikkelen en te leren van wat goed gaat en niet goed gaat. Wil je 
een klacht indienen? Dan kun je het volgende doen:

1. Ga met de professional die je begeleidt 
2. Als dat niet lukt of de klacht te ernstig is, kun je een gesprek 

aangaan met de leidinggevende van de professional. Dit kan door 
te bellen met 030-2028 700 of een mail te sturen aan klantbe-
leving@spoor030.nl.

3. Lukt dit niet dan kan je er ook voor kiezen om een klacht in te 
dienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.

Deze klachtcommissie behandelt klachten van cliënten van een aan-
tal jeugdinstellingen in de regio Midden-Nederland. Een klacht kun je 
indienen door het klachtenformulier in te vullen of door je klacht per 
post te sturen aan; 
 
Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam
Telefoon 020- 6169292 
E-mail: contact@klachtjmn.nl

Wil je graag met iemand overleggen over jouw situatie? Neem dan 
contact op met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het 
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel 088 -555 10 00 en 
vraag naar de cliëntvertrouwens-persoon van Spoor030. Of kijk voor 
meer informatie op www.akj.nl.

Naast het indienen van een klacht is er ook de mogelijkheid om van 
het tuchtrecht gebruik te maken. Dit kan via de stichting kwaliteits-
register jeugd (SKJ) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezond-
heidszorg.

Complimenten ontvangen we ook graag, we leren ook van goede 
voorbeelden. 

Wil je meer weten?
Dat kan. Op onze website lees je meer informatie over hoe we wer-
ken en antwoorden op de meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er 
niet bij? Stel hem aan jouw Spoor030 professional die je  
begeleidt of laat het ons weten via info@spoor030.nl

Bewaren en wijzigen van jouw gegevens

BEWAARPLICHT & KLACHTEN



Wat te doen in geval van nood!

Onze gegevens

In levensbedreigende noodgevallen of bij gevaar, bel 112.  

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 - 2000  
(gratis en dag en nacht bereikbaar).  

Heb je acute psychiatrische hulp nodig, bel de huisarts of buiten kantooruren de  
Huisartsenpost Utrecht 088-1309670. 

 
Zie je het leven niet meer zitten? En heb je nu hulp nodig? 

 Chat (113.nl), bel 113 of gratis 0800-0113. 
(gratis en dag en nacht bereikbaar).  

Coöperatie Spoor030 U.A. - Kaap Hoorndreef 36 - 3563 AT Utrecht 
030-2028700 – info@spoor030.nl - www.spoor030.nl

Spoor O3O
specialistische jeugdhulp
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Binnenstad & Oost
Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

Noordoost 
Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

Noordwest
Kaap Hoorndreef 36

3563 AT Utrecht

Zuid
Kanaalweg 22 C

3526 KM Utrecht

Overvecht
Pahud de Mortangesdreef 61

3562 AB Utrecht


