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Klachten en complimenten – cliëntversie 
 
Wij willen jou graag goed begeleiden en helpen, zodat jij gelukkig bent! 
  

	
 
 
We vinden het leuk om te horen wat wij goed doen! Als je tevreden bent, mag je ons een compliment geven. 
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Soms kan het ook gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over onze begeleiding of misschien is er iets verkeerd gegaan.  
Bijvoorbeeld: 

• De begeleiding komt afspraken niet na 
• Je vindt het eten niet lekker 
• Je bent het niet eens met de afspraken in je ondersteuningsplan 
• Je bent het niet eens met je activiteiten in je dagprogramma 
• Je wilt iets, maar dit mag niet? 
• Je moet medicijnen innemen, maar wilt dit niet 

Wij willen het ook graag weten als je niet tevreden bent. Praat erover met je (persoonlijk) begeleider. 
 

 
 
 
De cliëntvertrouwenspersoon of je familie kunnen je hierbij helpen. De cliëntvertrouwenspersoon werkt niet bij ons en is onafhankelijk. De 
vertrouwenspersoon zal jouw verhaal aan niemand vertellen als jij dat niet wil en is er om jou te helpen. Je kan bijvoorbeeld geholpen worden 
bij het indienen van een klacht, bij het in gesprek komen over je klacht bij ons en gesprekken over iets wat je moet doen, maar wat je niet wilt. 
De cliëntvertrouwenspersoon is er om jou te helpen. 
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Samen kunnen jullie over een oplossing praten. Het kan zijn dat de orthopedagoog of de Manager Zorg ook mee praat.  
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Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit kun je doen via onze 
website. Hierbij kan je familie, de klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon jouw helpen. Je kunt ook iemand kiezen die voor jou de 
klacht indient, maar alleen met jouw toestemming. 
 

 
 
Jouw (persoonlijk) begeleider weet wie de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon zijn (dit staat ook op onze website).  
 

 



 
	
Onderwerp: Z008 Klachten en complimenten – cliëntversie 
	
Onderwerp: Z008 Klachten en complimenten – cliëntversie 
Doel: Cliënten informeren hoe te handelen bij klachten en complimenten.	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Woonvorm Care for You  
Ingangsdatum: 25-05-2021      Versie: 1.0 
Verloopdatum: 31-12-2021      Pagina 5 van 6 
Doc.eigenaar: Pascalle Ware 

 
Een klachtenfunctionaris praat met jou over jouw klacht. Jullie bedenken samen een oplossing, waarover jij ook tevreden bent. 
 

 
 
 
De klachtenfunctionaris vertelt de oplossing aan de Manager Zorg. De Manager Zorg neemt een besluit en vertelt dit aan jou en iedereen die 
ermee te maken heeft. 
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Is het ook niet gelukt om met de onafhankelijke klachtenfunctionaris een oplossing te vinden? Dan mag je je klacht indienen bij de erkende 
geschillencommissie KPZ via Klachtenportaal Zorg 
 

 


