
Centrale deelraad cliënten

Heb je niemand die je kan helpen om je klacht op te lossen?

Vertel dan je klacht aan de klachtenfunctionaris
 

Ben je boos of ontevreden?



begeleiding van De Waerden

regels die De Waerden heeft opgesteld

de medewerker waar je een klacht over hebt;

of met je persoonlijk begeleider;

of met de teammanager van waar je woont of werkt.

Met een klacht kun je naar de klachtenfunctionaris.

Klachten kunnen gaan over:

Voordat je gaat klagen bij de klachtenfunctionaris 

probeer je eerst zelf de klacht op te lossen 

door te praten met:

1.

2.

3.

De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. 

Lukt het niet om samen de klacht op te lossen dan 

kun je met hulp van de klachtenfunctionaris 

ook praten met:

  4. de manager cliëntondersteuning;

  5. of de raad van bestuur.

Probeer altijd eerst
zelf je klacht op te lossen.

Vind je dat moeilijk
dan kan de
klachtenfunctionaris
je hierbij helpen.

Ben je boos of ontevreden?



Je helpen om de klacht duidelijk te vertellen.

Je steunen bij de gesprekken.

Je advies geven over hoe je iets kan oplossen.

Met je meedenken over oplossingen.

Kan via het centraal bureau: 072 576 56 56.

Of per mail via klachtclienten@dewaerden.nl.

geschillencommissie / klachtencommissie Parlan (Jeugd);

of de gemeente (WMO).

Dit kan de klachtenfunctionaris voor je doen 

De klachtenfunctionaris werkt bij De Waerden, 

maar nooit op de locatie waar je woont of werkt.

Een klacht indienen

Je kunt hierbij hulp vragen aan een begeleider of een familielid.

Als je klacht niet door De Waerden wordt opgelost

Dan kun je praten met de:

De klachtenfunctionaris

helpt je bij het oplossen

van je klacht.

mailto:klachtclient@dewaerden.nl


Omdat je iets vervelends hebt meegemaakt. 

Omdat je het niet eens bent met de regels. 

Folder over de vertrouwenspersonen

Heb je geen klacht?

Maar wil je wel met iemand praten over iets 

waardoor je bang, verdrietig of boos bent?

Bijvoorbeeld:

      - Dan kan je hierover praten met een vertrouwenspersoon.

      - Dan kun je contact opnemen met de   

      cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem.

In de folder 'Ben je bang of verdrietig?' 

staat hierover meer informatie.

Heb je de folder niet?

Dan kun je die krijgen via het centraal bureau.

Telefoonnummer: 072 576 56 56

E-mailadres: info@dewaerden.nl

Andere belangrijke informatie

De cliënten op de foto's

vinden het belangrijk dat

iedereen mag klagen.

Daarom hebben ze aan

deze folder meegewerkt

door model te staan.
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