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Heeft u een klacht? Bespreek die dan met 
ons. Hoe dat kan leest u in deze brochure. 
U kunt zelf de manier kiezen die het beste bij 
de klacht past.

Ga zelf in gesprek
Heeft de klacht betrekking op een 
medewerker? Probeer dan met de 
medewerker en/of diens leidinggevende in 
gesprek te gaan en samen tot een oplossing 
te komen. Vindt u dat lastig, of wilt u graag 
ondersteuning? Dan kunt u terecht bij de 
cliëntvertrouwenspersoon of de 
klachtenfunctionaris. 

De cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon is 
onafhankelijk. Hij ondersteunt cliënten (en 
hun vertegenwoordigers) indien gewenst bij 
gesprekken, bij het indienen van een klacht 
en gedurende het proces van de afhandeling 
van een klacht. 
De cliëntvertrouwenspersoon staat cliënten 
bij en handelt altijd in het belang van de 

Bij Elver streven we ernaar om de beste zorg te leveren aan 
onze cliënten. Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden 
over bent. Als dat gebeurt, bespreek dat dan met ons. 

cliënt. Hij zal nooit iets doen zonder 
overleg met de cliënt of wettelijk 
vertegenwoordiger die beroep op 
hem doet. Belangrijk is dat de cliënt 
zich veilig en vertrouwd voelt. 

Mail: 
clientvertrouwenspersoon@elver.nl
Telefoon: 06-51753635

Meer informatie over de 
cliëntvertrouwenspersoon van Elver 
is te vinden op onze website 
www.elver.nl 
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De klachtenfunctionaris
U kunt ook contact opnemen met de 
klachtenfunctionaris. Hij informeert 
alle partijen over de klachtenregeling. 
Daarnaast adviseert-, en draagt hij 
zorg voor de afhandeling van een 
klacht. De klachtenfunctionaris is 
onpartijdig en zal indien nodig in 
gesprek gaan met beide partijen om 
tot een oplossing te komen. 
De klachtenfunctionaris handelt 
klachten zo spoedig mogelijk af en 
behandelt de klacht altijd vertrouwelijk. 

Gegevens
Wiena Bakker
Mail: 
wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl
Telefoon: 06-53885459

Meer informatie over de 
klachtenfunctionaris van Elver is te 
vinden op onze website www.elver.nl 

Indienen van een klacht
Een klacht kan schriftelijk of per 
mail ingediend worden bij de Raad 
van Bestuur. Als de klacht nog niet 
besproken is met de 
klachtenfunctionaris kan de Raad 
van Bestuur verwijzen naar de 
klachtenfunctionaris met het 
verzoek de klacht te behandelen. 
De klachtenfunctionaris neemt 
binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de klacht contact op. Op basis 
van deze gesprekken geeft de 
klachtenfunctionaris aan langs 
welke procedure de klacht 
afgehandeld kan worden. 
De afhandeling van een klacht 
brengt geen kosten met zich mee. 



Wilt u de hele klachtenregeling lezen?
Deze is te downloaden op onze website.

Heeft u een klacht in het kader van de BOPZ? (Bijzondere Op-
neming Psychiatrische Ziekenhuizen)

Dit zijn klachten die onder andere te maken hebben met vrijheidsbeperking, 
wilsonbekwaamheid, dwangbehandelingen en het al dan niet tijdelijk toepassen van 
middelen en maatregelen. Een klacht kan worden ingediend bij de 
Klachtencommissie die te bereiken is via:

Klachtencommissie cliënten Pluryn/Intermetzo
Antwoordnummer 98203
6500 VA Nijmegen

of 

klachtencommissie@intermetzo.nl.


