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Klachtenregeling
Goede zorg, welzijn en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. U heeft daar ook recht op. Maar
waar gewerkt wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent
over onze zorg of ondersteuning. We nodigen u graag uit om uw klacht te laten horen. Daar leren we van
en geeft ons de gelegenheid om het nog beter te doen. Uw klacht bespreekt u in eerste instantie met uw 
contactverzorgende of wijkverpleegkundige. 

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van de zorg, welzijn of dienstverlening van Woonzorg
Flevoland.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de wijze waarop u door Woonzorg Flevoland bent
behandeld of bejegend. Bijvoorbeeld als een medewerker een afspraak niet is nagekomen, u geen of onjuiste
informatie heeft ontvangen of wanneer u zich onheus bejegend voelt door één van onze medewerkers.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Problemen lossen zich het snelst op door rechtstreeks te praten met de mensen die ermee te maken
hebben. U kunt met problemen, meningsverschillen of klachten terecht bij de direct betrokken medewerker.
Vaak blijkt dat hierdoor de meeste problemen worden opgelost. Uw familie of vertegenwoordiger kan u
hierbij helpen of namens u optreden. Tevens kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon die u kan
ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. U kunt een afspraak maken met de 
vertrouwenspersoon via de receptie van de locaties of via zorgadvies.

Het is ook mogelijk om een klachtenformulier in te vullen. Het formulier is bij de receptie van onze locaties 
en op onze website te verkrijgen. Dit formulier gaat naar de directeur. Deze zorgt ervoor dat uw klacht wordt
behandeld. Als de klacht alsnog niet naar uw tevredenheid is opgelost en u het gevoel heeft dat u niet 
verder komt, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dit kan bij de Raad van Bestuur die dit zonodig 
doorgeeft aan de klachtencommissie. De Raad van Bestuur zal de klacht in overleg met u behandelen. De 
vertrouwenspersoon kan u hier eventueel bij helpen.

Wat doet de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Woonzorg Flevoland. Onze 
vertrouwenspersoon luistert naar uw klacht en probeert samen met u tot een oplossing te komen. Indien 
gewenst ondersteunt zij u bij het indienen van de klacht bij de Raad van Bestuur. U kunt een afspraak 
maken met de vertrouwenspersoon door te mailen of bellen naar onderstaande gegevens. 

Vertrouwelijk en zorgvuldig
In alle gevallen wordt uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon heeft een 
geheimhoudingsplicht.

Meer informatie?

www.woonzorgflevoland.nl

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.
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vertrouwenspersoon@woonzorgflevoland.nl




