Informatie voor ouders/verzorgers

Klachten
De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ)
doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het
gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit bij
voorkeur eerst met uw contactpersoon bij BJZ. Als u er
samen niet uitkomt, kunt u een gesprek aanvragen met
de leidinggevende. Levert ook dat niet het gewenste
resultaat op, dan kunt u schriftelijk een klacht
indienen.
Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die in enige relatie staat tot de jeugdige en met
name de jeugdige cliënten, ouders, stiefouders,
voogden en pleegouders kunnen een klacht indienen.
Anonieme klachten worden niet in behandeling
genomen. Wacht niet te lang: na een jaar is de termijn
dat u een klacht kunt indienen, verstreken.
Bij wie dient u de klacht in?
Uw klacht dient u schriftelijk in bij de secretaris van
de klachtencommissie, Postbus 62, 4330 AB
Middelburg. Het is ook mogelijk uw klacht te mailen
naar info@bjz-zeeland.nl
Steun bij het indienen van een klacht
U kunt zich, zowel bij de voorbereiding van uw klacht,
als tijdens de hoorzitting van de klachtencommissie
laten bijstaan door een cliëntvertrouwenspersoon van
Klaverblad Zeeland,
(www.klaverbladzeeland.nl), telefoon 0113 - 256856.
U kunt zich ook laten bijstaan door een raadsman of
een voor u vertrouwd persoon.
Wat gebeurt er met uw klacht?
Uw klacht komt terecht bij de klachtencommissie. Deze
onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden en geen
van hen werkt bij BJZ. De commissie houdt een
hoorzitting waar u uw klacht mondeling kunt toelichten.
Ook degene over wie u klaagt, is daarbij aanwezig. Er
wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting en aan u
toegestuurd.
De uitspraak
Binnen zes weken nadat de klacht is ingediend, stelt de
commissie de klager schriftelijk en voorzien van
gegronde redenen in kennis van haar uitspraak. Hierin
staat of de klacht volgens de commissie gegrond of
ongegrond is.

De beslissing
De commissie stuurt de uitspraak naar u en naar de
directeur/bestuurder van BJZ. De directeur/
bestuurder deelt u vervolgens binnen vier weken mee
of hij het oordeel van de commissie overneemt en of
hij maatregelen zal nemen.
Beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing van de
directeur/bestuurder, kunt u uw klacht voorleggen
aan de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509
AC Den Haag, telefoonnummer 0800 - 3355555.
Vragen?
Voor vragen met betrekking tot klachten kunt u terecht
bij de secretaris van de klachtencommissie, telefoon
0118 - 677600 of per e-mail info@bjz-zeeland.nl
De klachtenregeling voor cliënten is overeenkomstig de
wettelijke regels. U kunt de volledige tekst van de
klachtenregeling opvragen bij de secretaris van de
klachtencommissie of bekijken op onze website
www.bjz-zeeland.nl.
Disclaimer
De jeugdzorg is voortdurend in beweging. BJZ doet haar
uiterste best de informatie actueel te houden, maar kan
dit niet garanderen. Aan dit informatieblad kunnen dus
geen rechten worden ontleend.
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