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Een klacht kan van alles zijn. Hieronder een aantal voorbeelden:

Wat is een klacht?

Ik ben ergens boos over

Ik ben ergens verdrietig over

Ik voel me niet fijn bij de mensen op je groep

Mensen raken mij aan en dat wil ik niet

Of zit je ergens anders mee? 
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Zit jij ergens mee maar vind je het moeilijk om dat te bespreken? 
Dan kan je verschillende mensen om hulp vragen.

Heb je een klacht?

Bij de medewerker over wie je niet tevreden bent of bij je 

persoonlijk begeleider

Wil je zelf praten met de persoon over wie jij een klacht hebt? Dat 

mag natuurlijk! Misschien komen jullie er samen wel uit. Je kan 

praten over hoe jij je voelt, wat het met je doet en kijken naar een 

oplossing. Vind je dit toch lastig? Dan kan je alsnog naar de 

cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertouwenspersoon

Vind jij het lastig om te praten over je klacht? Dan kan je naar de 

cliëntvertrouwenspersoon. Hij luistert naar jou en helpt je met je 

klacht. Samen praten jullie over de klacht. Hij neemt jou altijd serieus. 

De vertrouwenspersoon praat met niemand anders over jouw klacht. 

Is je klacht nog niet opgelost? Dan kan je naar de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

Kom je er zelf of met de cliëntvertrouwenspersoon niet uit? 

Dan ga je naar de klachtenfunctionaris. 

Zij is er voor jou. Zij geef je advies en helpt je bij je klacht. 

Samen zoeken jullie naar een oplossing.

Zij zal de klacht pas bespreken met de Raad van Bestuur als jij dat zelf wilt.

Alles wat besproken is blijft tussen jou en de klachtenfunctionaris.



Contact

De vertrouwenspersoon van Elver is: Willy Bennink

Hij zal altijd naar jou luisteren. Soms helpt alleen praten. 

Soms is er meer tijd een aandacht nodig.

De klachtenfunctionaris van Elver is: Wiena Bakker

Cliëntvertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag? 

Ga dan naar de cliëntvertrouwenspersoon of de 

klachtenfunctionaris.

06 517 536 35

06 53 88 54 59

Postbus 3, 7030 AA Wehl

clientvertrouwenspersoon@elver.nl

wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl


