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1. Praten met de leidinggevende
2. Praten met udevoelt
cliëntvertrouwenspersoon
Bijvoorbeeld:
zich niet serieus genomen of u constateert fouten in de verslaglegging die uw hulpverlener heeft opgesteld.
3. Een klacht indienen bij de klachtencommissie

1

 ubicon Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk werken nauw samen. Zo hebben zij bijvoorbeeld 1 gezamenlijke klachtenregeling met
R
1 onafhankelijke klachtencommissie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de instelling die zorg levert om met u samen te kijken
hoe er naar een oplossing gewerkt kan worden.

1. Praten met de leidinggevende
Misschien wilt u of kunt u uw onvrede niet bespreken met de persoon bij wie ze is ontstaan. Of bent u niet tevreden met het
resultaat van dat gesprek. U kunt dan een afspraak maken met diens leidinggevende. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met
het secretariaat.
2. Praten met de clientvertrouwenspersoon
Wilt u er met Rubicon Jeugdzorg of Bijzonder Jeugdwerk niet over praten of komt u er niet uit, dan kunt u praten met de
clientvertrouwenspersoon. Hij of zij is er ook voor u als (pleeg)ouder of opvoeder. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk
en werkt niet bij Rubicon Jeugdzorg of Bijzonder Jeugdwerk. Hij of zij helpt en geeft gratis advies over vragen en problemen die
zich bij de zorg in onze instellingen kunnen voordoen. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon u ondersteunen bij het verwoorden,
indienen en afhandelen van een klacht. Het kan moeilijk zijn om dit alleen te doen. Bijvoorbeeld wanneer het om ernstige zaken
gaat of als u emotioneel erg betrokken bent.
3. De klachtencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van Rubicon Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk. Deze commissie is
onafhankelijk. De leden zijn niet bij Rubicon Jeugdzorg of Bijzonder Jeugdwerk werkzaam.
De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en geeft u gelegenheid uw onvrede nader toe te lichten. In overleg met u kan de
klachtencommissie een bemiddelingsvoorstel doen. Dan neemt een onafhankelijke derde aan het gesprek deel om uw onvrede
uit de wereld te helpen. Ook kan de klachtencommissie, in overleg met u, besluiten om de klacht in behandeling te nemen.
Middels een hoorzitting zal de klachtencommissie dan een uitspraak doen over de gegrondheid van uw klacht. Als u dat prettig vindt,
kunt u iemand meenemen om u bij te staan, bijvoorbeeld een familielid of de cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenreglement
De afspraken over het indienen van een klacht staan in de Klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij uw hulpverlener of bij de
cliëntvertrouwenspersoon. Het klachtenreglement is ook te vinden op www.rubicon-jeugdzorg.nl en op www.bijzonderjeugdwerk.nl
Binnen welke tijd mag ik een klacht indienen?
Als er iets gebeurt waarover u een klacht hebt, kunt u binnen 12 maanden een schriftelijke klacht indienen.
Wordt mijn klacht geregistreerd?
Ja, alle klachten die binnenkomen, worden verwerkt in een rapport. In het rapport worden geen namen gebruikt. Het rapport wordt
jaarlijks aan de directie voorgelegd. Ook kan de registratie worden opgevraagd door toezichthoudende instanties.
Meer weten?
Heeft u nog vragen? Vraag dan gerust aan een hulpverlener om het nog eens uit te leggen. Of kijk op www.rubicon-jeugdzorg.nl of
op www.bijzonderjeugdwerk.nl
Belangrijke adressen en telefoonnummers
Secretariaat
Rubicon Jeugdzorg
(0475) 588 400
Bijzonder Jeugdwerk
(0493) 312 589
Cliëntvertrouwenspersoon
Rubicon Jeugdzorg
AKJ Vertrouwenspersonen
info@akj.nl
Tel: 088 555 10 00
Bijzonder Jeugdwerk
Mw. Ingrid Lelieveld
ilelieveld@zorgbelang-brabant.nl
Tel: 06 57 27 69 10
Externe Klachtencommissie
Postbus 161
5750 AD Deurne
klachten@rubicon-jeugdzorg.nl of klacht@bj.nl

Rubicon jeugdzorg is een onderdeel van de Conrisq Groep

U kunt uw klacht per post, per e-mail, of via de website indienen bij de klachtencommissie. Vermeld daarbij altijd uw naam, want
anonieme klachten worden niet behandeld. Binnen 7 dagen na ontvangst krijgt u een brief waarin staat wat er verder gaat gebeuren.

