
 

 

Wat te doen bij een klacht? 

Het kan voorkomen dat jij niet tevreden bent over de dienstverlening of bejegening van Voois en dat 

hierdoor een klacht ontstaat. Als jij een klacht of opmerking hebt, laat ons dat dan weten. 

 

Zelf de klacht bespreken 

Ben jij niet tevreden of heeft u vragen over jouw begeleiding? Probeer dan eerst in gesprek te gaan 

met de betreffende begeleider De directeur om samen tot een oplossing te komen. Wij reageren altijd 

binnen 6 weken. Het kan best lastig zijn om jouw onvrede op tafel te leggen. Toch heeft het voordelen 

om direct in gesprek te gaan. De begeleider kan reageren en eventueel uitleg geven. Soms is er sprake 

van een misverstand en kan dit meteen opgehelderd worden. Wanneer jij direct in contact wilt komen 

met onze vertrouwenspersoon is dit te allen tijde mogelijk. Onze vertrouwenspersoon mevrouw 

Mariëlle Janssen is te bereiken via 0622-034603. 

 

 

Vraag hulp 

Als het moeilijk is om in gesprek te gaan, kun je ook iemand vragen jou hierbij te helpen. Bijvoorbeeld 

een familielid, partner of goede vriend. Soms is het ook zinvol als er een leidinggevende aanwezig is 

bij het gesprek. 

 

Inschakelen van vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris. 

Het kan gebeuren dat jij jouw vraag of klacht niet wilt of kunt bespreken met de betreffende persoon 

of diens leidinggevende. In dat geval is er de vertrouwenspersoon, haar naam is mevrouw Mariëlle 

Janssen en is te bereiken via 0622-034603. Deze bespreekt met jou het probleem en zoekt samen met 

jou naar een oplossing. Zij heeft een geheimhoudingsplicht en zal nooit zonder jouw toestemming jouw 

persoonlijke gegevens bekend maken. De vertrouwenspersoon kan 

jouw verhaal of klacht aanhoren en eventueel advies geven of als bemiddelaar optreden. 

Jij kunt ook jo uw persoonlijk begeleider zonder opgave van reden, vragen om jou in contact te brengen 

met de vertrouwenspersoon.  

 

Klacht indienen bij Klachtenportaal 

Kom je er samen toch niet uit, of vind je dat het probleem niet of onvoldoende is opgelost? Dan kan je 

de klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van het Klachtenportaal, 

overeenkomstig de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Dit kan met behulp van het klachten 

formulier. De vertrouwenspersoon kan jou, indien nodig, helpen met het schrijven van de brief. Zie 

www.klachtenportaal.nl  

 

 Zorgbelang Drenthe/ AKJ (enkel voor Jeugdwet-cliënten) 

Ook zij kunnen jou ondersteunen met het verwoorden van jouw klacht. Zij staan naast de client! 

Zorgbelang-Drenthe is een maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënt versterkt. 

https://www.zorgbelang-drenthe.nl/ Telefoon Zorgbelang: 050- 7271500 // tel. AKJ: 088-555 1000 
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Indien u een klacht heeft over Voois die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u 

gebruik te maken van dit formulier.  

  

Aan:   

  

Gegevens Cliënt  

Naam:  

Voorletter:  

Adres:  

Postcode/Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

  

Gegevens indien klacht door iemand anders wordt ingediend voor de cliënt  

Naam:  

Voorletter:  

Adres:  

Postcode/Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Relatie tot de cliënt:  

  

Datum van de klacht:  

Tijdstip van de klacht:  

Adres waar de klacht heeft plaatsgevonden:  

  

Omschrijving klacht:  

  

  

  

  

  

  

  

Gewenste oplossing/reactie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informatie over de vertrouwenspersoon. 

Cliënten, hun ouders/ verzorgers (en medewerkers) van Voois kunnen in het geval van een mogelijke 

klacht contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Voois, Mariëlle Janssen is te bereiken via 

0622-034603. 

 

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon:  

De takenzijn onder te verdelen in vier hoofdthema's: 

1. 1.Opvang en begeleiding van cliënten die last hebben van ongewenste omgangsvormen 

2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele 

hulpverleners; 

3. Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon. 

4. Advies geven aan De directeur over het voorkomen van ongewenst gedrag. 

 

De bevoegdheden zijn van groot belang voor het onafhankelijk uitvoeren van de functie: 

1. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren; 

2. Zij kan externe deskundigen raadplegen, zoals een externe, gecertificeerde vertrouwenspersoon; 

3. Zij mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die zij ziet; 

4. De vertrouwenspersoon mag de werknemer doorverwijzen naar een andere (externe) 

vertrouwenspersoon; 

5. Zij heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet zij wel openheid van zaken 

geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 


