
Altijd een oplossing  
voor kinderen en jongeren

GIK-J betekent: Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp. GIK-J is een 
samenwerking van 4 organisaties die jeugdhulp geven. Zij kijken altijd 
eerst naar oplossingen waarbij het kind of de jongere thuis kan blijven.
Gesloten jeugdhulp gebeurt alleen als het niet anders kan en is zo kort 
mogelijk.

Je kunt als kind of jongere in een moeilijke situatie zitten.  
Het is dan ingewikkeld om een goede oplossing te vinden. Kinderen en 
jongeren kunnen nu beter geholpen worden door de samenwerking van 
4 organisaties. Samen weten zij meer dan alleen. En kunnen ze ook meer 
doen. Begeleiders en het gezin kiezen samen de beste oplossing.

In deze folder lees je meer over GIK-J.  
De folder is voor kinderen, jongeren en hun ouders.

ook als het moeilijk is: GIK-J



Samenwerking
GIK-J is een samenwerking van 4 
organisaties voor jeugdhulp: Koraal, 
Mondriaan, Via Jeugd en XONAR.  
En soms helpt Yes We Can Clinics ook.

De samenwerking van GIK-J betekent 
voor jou als kind of jongere:

• Je gaat samen met jouw gezin en GIK-J op zoek naar passende hulp.

• Je krijgt de hulp van 1 of meer van de 4 GIK-J-organisaties. 

• Je krijgt zoveel mogelijk de hulp thuis. Dit heet ambulante hulp.

• Als ambulante hulp niet kan, kun je hulp krijgen bij 1 van de GIK-J-organisaties zelf. 
 Daar ga je dan heen en je blijft daar een tijdje. Je kunt van het terrein van de 
 organisatie af, bijvoorbeeld om naar school te gaan of te sporten. Je slaapt bij de 
 organisatie. Soms kun je thuis slapen.

• Alleen als het niet anders kan, krijg je gesloten jeugdhulp. Dan woon je een tijd op een 
 plek waar ook de begeleiding en behandeling is: een opname. Je mag dan niet weg.  
 De opname is zo kort mogelijk. Gesloten jeugdhulp kan ook als jij dit niet wilt.

Verwijzing naar GIK-J
Kinderen en jongeren kunnen op verschillende manieren een verwijzing krijgen voor de 
jeugdhulp van GIK-J. Bijvoorbeeld via de gemeente, huisarts, andere artsen en organisaties 
voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit zijn de verwijzers.

Aanmeldformulier
De verwijzer vult een aanmeldformulier in en stuurt dit naar GIK-J. Een team van 
medewerkers van GIK-J bekijkt het aanmeldformulier. Dit team maakt daarna een afspraak 
met jou, je ouders en de verwijzer. In dat gesprek kijken jullie samen welke informatie ook 
nog belangrijk is om te weten. En jullie praten over wat de best passende hulp is.

Met ouders worden bedoeld: ouders, pleegouders, voogd of andere belangrijke mensen 
voor het kind of de jongere.

Hulp kiezen
Er wordt best veel informatie gevraagd bij de aanmelding. Dat is nodig om de beste hulp 
te kunnen kiezen. En om te kiezen welke GIK-J-organisaties de hulp gaan geven. 



Toestemming
Een verwijzer mag alleen informatie over jou naar GIK-J sturen als jij en je ouders 
daar toestemming voor geven. Dus ook voor het sturen van het aanmeldformulier is 
toestemming nodig. Je geeft toestemming als je het toestemmingsformulier van GIK-J 
ondertekent.

Bij organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat het soms anders.
Deze organisaties mogen ook zonder toestemming van jou en je ouders informatie delen 
met GIK-J. Dat doen ze alleen als dit de enige manier is om de hulp van GIK-J aan te 
vragen. Ze informeren jou en je ouders over hun aanvraag. 

Privacy
Jouw privacy en die van je ouders is heel erg belangrijk. Privacy is je privéleven.
De 4 organisaties van GIK-J delen geen gegevens met andere organisaties.
Ze delen wel gegevens met elkaar, maar dat doen ze alleen om de hulp te kunnen geven 
die nodig is. Hiervoor geven jij en je ouders toestemming op het toestemmingsformulier.

Jongeren en ouders kunnen altijd vragen welke gegevens allemaal van hen bekend zijn  
bij de GIK-J-organisaties en mogen dit altijd bekijken. Stuur dan een e-mail naar  
gikj@koraal.nl. Een medewerker neemt dan contact op en maakt hiervoor een afspraak.

Veilig bewaren
Jouw gegevens en de gegevens van je ouders moeten veilig zijn. Dat gebeurt in een 
beveiligd systeem op computers bij 1 van de GIK-J-organisaties. Bij welke organisatie 
precies, hangt af van wie de hulp gaan geven. Alleen medewerkers van de 4 organisaties 
van GIK-J mogen deze gegevens zien.

Iedere GIK-J-organisatie heeft afspraken over hoe zij gegevens veilig bewaren.
Deze afspraken staan op hun website:

Koraal
www.koraal.nl/zoekresultaten?e=suggest&q=gegevensbescherming 

Mondriaan
www.mondriaan.eu/nl/privacystatement?keyword=gegevensbescherm 

Via Jeugd
www.viajeugd.nl/over-via-jeugd

XONAR 
www.xonar.nl/zoekresultaten?e=suggest&q=gegevensbescherming 
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Klacht
De GIK-J-organisaties doen hun uiterste best om zo goed mogelijke hulp te geven.
Het kan toch gebeuren dat jij of je ouders een klacht hebben over de jeugdhulp  
van de GIK-J-organisaties. Of over de aanmelding voor GIK-J.

Hieronder staat welke afspraken de 4 organisaties hebben over omgaan met klachten.

Koraal
www.koraal.nl/over-koraal/verantwoording

Mondriaan
www.mondriaan.eu/nl/patienten/ziektebeelden/reacties-en-klachten 

Via Jeugd
www.viajeugd.nl/kwaliteit

XONAR 
www.xonar.nl/contact/ongenoegens-en-klachten

Klacht over aanmelding
Een klacht over de aanmelding, over het gesprek welke hulp nodig is en over de keuze van 
de jeugdhulp gaat via Koraal. Stuur deze klacht naar: gikj@koraal.nl. 

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over GIK-J, kun je een e-mail sturen naar: gikj@koraal.nl.
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