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De begeleider ondersteunt

jou in het

uitvoeren van het plan en gaat ook na of de
afspraken worden uitgevoerd.
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project

volledig

uitgevoerd is, maken we een eindverslag.
Dit bezorgen we aan de jeugdrechtbank.
Wanneer het project vroegtijdig stopgezet
wordt, brengen we de jeugdrechter hiervan
op de hoogte.

 Een HCA-dienst is geen dienst van het
gerecht, maar werkt in opdracht van het
parket of de jeugdrechtbank.
 De

advocaat leest dit na.
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WAT ALS JE NIET TEVREDEN BENT?

HCA-BIC: WIE EN WAAR?

Ben je niet tevreden over hoe de begeleider of

Je begeleider is:

de HCA-dienst werkt?

…………………………………………………………………….

Je kan dit met de begeleider bespreken.
Als dit moeilijk is, kan je een brief met je
klacht

bezorgen

aan

de

supervisor:

Adres:

Luc

Grielens. Hij geeft je binnen de 10 werkdagen
een antwoord op je klacht.

DOSSIER

Bemiddelings- en begeleidingsdienst
HCA-BIC
Jubellaan 300
2800 Mechelen
tel.: 015 / 28 07 59
fax: 015 / 68 92 88

HCA-BIC houdt een dossier bij tot de jongere

GSM: 04………………………………….

35 jaar is. Je kan aan je bemiddelaar of

e-mail: ...................................@emmaus.be

supervisor Luc Grielens vragen om dit in te
kijken. We nodigen je dan binnen de 15 dagen

Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat op.

uit op de dienst.
e-mail: bic@emmaus.be
www.jeugdzorgemmausmechelen.be

RECHT OP GOEDE HULP

rekeningnummer: BE77 8805 5714 8142

Wil je meer weten over de rechten in de
jeugdhulp van wie nog geen 18 jaar is?
Vraag de folder aan je begeleider.
HCA-BIC wordt als erkende HCA-dienst
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap,
Agentschap Opgroeien.

vzw Emmaüs | Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
BE 0411 515 075 | RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Positief Project
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