HULP EN VEILIGHEID ONDER ÉÉN DAK

INFORMATIE VOOR JONGEREN
Je bent bij het MDCK Kennemerland omdat mensen zich zorgen over je maken.
Ze denken dat je vervelende dingen meemaakt, of dat er niet goed voor je wordt
gezorgd. Ze denken dat je misschien mishandeld wordt of dat iemand dingen
met je doet die jij niet wilt.

Wat doet het MDCK?

Je verhaal is bij ons veilig

We zoeken goed uit wat je hebt meegemaakt
en gaan daar iets aan doen. Daarom willen we
met je praten en jouw verhaal horen. Zodat we
een plan kunnen maken hoe we jou en je
familie het beste kunnen helpen. Dat plan
bedenken we samen met jou.
Dit doen we omdat het voor jou weer veilig
moet worden.

Je mag ons alles vertellen. Wat jij ons vertelt
zullen we niet zomaar met anderen delen.
Maar soms is het nodig voor jouw veiligheid
om toch met anderen over jou te praten. Dat
bespreken we dan altijd eerst met jou.

Hoe doen we dat?
In het Multidisciplinair Centrum
Kindermishandeling Kennemerland gaat
iemand met je praten en diegene is steeds bij
je als je bij het MDCK bent. Aan hem of haar
kun je alles vertellen. Samen ga je met een
aantal mensen praten. Soms word je
onderzocht, soms is het alleen praten. Je praat
bijvoorbeeld met een arts, die je gaat
onderzoeken, of met een hulpverlener of een
politieagent. Andere mensen praten met je
ouders of met de mensen die voor je zorgen.
Al deze gesprekken vinden plaats op één plek,
bij het MDCK Kennemerland. Je hoeft dus niet
steeds naar een ander adres en je hoeft niet
steeds opnieuw jouw verhaal te vertellen.

Wie werken samen in het MDCK?
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Snelle en zorgvuldige hulp bij kindermishandeling. Een team van professionals,
samen onder één dak. Voor slachtoffers, voor opvoeders, voor plegers.
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